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دوره چهارم

واکسناسیون رایگان و همگانی صفحه ٥
مصاحبه با رضا شهابی ()٣

صفحه آخر

افغانستان و آموزش ما صفحه ٦
پیروزی آلترناتیو کارگری در گرو چیست

صفحه آخر

صفحه آخر

اوضاع کنونی و جنبش کارگری
در دو دهــه گذشــته جنبــش کارگــری در یــک
مبــارزه ســخت و پیگیــر بــرای ایجــاد تشــکالت
مســتقل خــود درگیــر بــوده اســت .حــوادث
متعــددی از تــرور و دســتگیری و شــکنجه و زنــدان
و اعــراف گیــری هــای تلویزیونــی ،تــا توطئــه
بــرای انشــعاب در بیــن فعالیــن کارگــری ،پیــش
آمــده اســت کــه جنبــش کارگــری توانســته اســت
بــا توامننــدی و آگاهانــه از آنهــا گــذر کنــد .بطــور
مثــال ســازماندهی اعتصابــات در عیــن حــال
مبــارزه علیــه هــرج و مــرج و نامحــدود کــردن
اعتصــاب و بــکار گیــری اصــل حــق داشــن ،ســود
ُجســن و انــدازه نگــه داشــن ویــا نحــوه برخــورد
بــا دولــت .بــه همیــن دلیــل رونــد رشــد جنبــش
کارگــری بــا همــه موانــع ادامــه پیــدا کــرده اســت
و اعتصابــات اخیــر در هفــت تپــه و فــوالد اهــواز،

"ما کارگران چارهای جز انقالب نداریم"
شاهرخ زمانی
شاهرخ زمانی از بنیان گزاران جنبش نوین کارگری
برای ایجاد تشکل های مستقل در شهریور نودوچهار
به دست دژخیامن رژیم رسمایهداری اسالمی ایران
در زندان به قتل رسید .مرتجعان حاکم از هامن
آغاز سلطه ،سیاست حذف فیزیکی مخالفان را پیشه
خود کردند و اکنون ابراهیم رئیسی را در وفاداریش
به این اصل جنایتکارانه پاداش میدهند و به مقام
ریاست جمهوری اسالمی می گامرند.
در خاک سپاری شاهرخ زمانی در تربیز با متام
محدودیتهای امنیتی ،کارگران بی هراس از آزار
و دستگیری ،زن و مرد ،جوانان و بازنشستگان؛
ترک ،کرد ،عرب ،بلوچ و فارس ....گرد آمدند رسود
و انرتناسیونال را بدرقه راهش کردند .چه رستاخیزی

جنگ هفتاد و دوملت

کارگــران پــروژه ای رشکــت نفــت و پرتوشــیمی
و رشکتهــای پیامنــکار و دیگــر واحدهــا و
کارخانجــات از جملــه هپکــوی اراک و معلــان و
پرســتاران نشــان از رشــد کمــی و کیفــی آن اســت.
اعرتاضــات ســالهای  ۹۶و  ۹۸بــا اینکــه بــه شــدت
تــودهای بــود هــم نتوانســت جنبــش کارگــری را
بــه دنبالــه روی از آن بکشــد و اصــل ســازماندهی
در درون جنبــش طبقــه کارگــر بــه مثابــه ســتون
فقــرات جنبــش آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی
اجتامعــی ،کــاکان در دســتور کار فعالیــن کارگــری
اســت .و در عیــن حــال حضــور دامئــی اعتصابــات و
تظاه ـرات کارگ ـران در جامعــه بــه اعتــای جنبــش
تــوده ای کمکهــای شــایانی کــرد.
- 1بحــران ســاختاری اقتصــاد :وضعیــت ســخت
اقتصــادی ب ـرای کارگ ـران و زحمتکشــان و مــردم

کارگران چارهای جز انقالب ندارند

مروری بر یک قرن سکوت ()٣

صفحه٢

چه حامسهای برپا کردند؛ جوانان کارگر فریاد شان
بلند بود و شاهرخ را معلم خود می خواندند و
وفادار به او فریاد می زدند
"شاهرخ معلم ماست  -راه شاهرخ راه ماست"
شش سال از قتل شاهرخ زمانی در زندان بدست
جالدان رژیم جمهوری اسالمی می گذرد اما راه او
همچنان ادامه دارد و آموزشهای شاهرخ زمانی
توسط کارگران ،معلامن ،دانشجویان ،بازنشستگان
به عمل در می آید.
آموزش های اساسی او کدامند ؟
یکم
ایستادگی تا آخر در برابر دشمن و بدور از
هرگونه خیال واهی نسبت به رژیم رسمایهداری،
تواما با مبارزه علیه مبارزه علیه ارتجاع داخلی را
امپریالیسم رشیک جهانی رسمایه جلو بردن
صفحه 3

جنــگ هفتــاد و دو ملــت همــه را عــذر بنــه /چــون
ندیدنــد حقیقــت ره افســانه زدند!
روشــن اســت کــه منظــور حافــظ از ملــت و
افســانه آن معنایــی نبــوده کــه مــا امــروزه
بدانهــا میدهیــم کشــن دو جــوان کــرد بــه
دســت چاقوکشــان و پــان ترکیس ـتهای طرفــدران
رژیــم جمهــوری اســامی ایــن تداعــی را موجــب
مــی شــود کــه نظــام رسمایـهداری حاکــم در ایـران
در آخریــن تالشهایــش بــرای نجــات از ســقوط
در پــی دامــن زدن بــه اختالفــات قومــی و نفــاق
افکنــی میــان کــرد و تــرک اســت .هــر زمــان و
هــر جــا کــه بحــران نظــام رسمایــهداری گســرده
مــی شــود آنجــا و آن زمــان گرایشهــای راســت
فاشیســتی ُدم بلنــد مــی کنــد و متاســفانه بــر اثــر
نبــود تشــکالت آگاه و معتــر در میــان مــردم،
صفحه 3

ساختارهای قدرت در رژیم اسالمی
بــه نظــر مــی رســد تیــر ایــن مقالــه بایســتی ایــن
چنیــن باشــد نقــش رژیــم جمهــوری اســامی در
برنامههــای خامنــه ای .در واقــع رژیــم جمهــوری
اســامی رژیمــی بشــدت توتالیــر بــا ســاختار
حکومــت مطلقــهای اســت کــه نقــش فــرد بــا
کل یــک رژیــم در ســاختارهای قــدرت برابــر و
یــا حتــی بیشــر اســت .ســاختارهای حکومــت
هــای مطلقــه بــا محــور قــدرت مطلقــه مذهبــی
تحــت عنــوان والیــت فقیــه شــکل گرفتــه اســت .و
ســه قــوه تعریــف شــده در قانــون اساســی تحــت
قوانیــن مذهبــی و تحــت رهــری والیــت فقیــه
تعریــف شــده اســت .بصــورت خالصــه خامن ـهای
ماننــد همــه دیکتاتورهــای تاریــخ دولــت را اب ـزار
دســت خــود بــرای اجــرای سیاســتهایش مــی
بینــد.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۴

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

اوضاع کنونی و  ....بقیه از صفحه ١

مــی کننــد .بــر طبــق خربهــا ناشــی از رسکــوب
شــدید نظامــی در بعضــی مناطــق درگیریهــای
نظامــی رویــداده اســت .تعــداد زیــادی دســتگیر
و کشــته شــدهاند .برخــی هــا از اعتــای انقالبــی
صحبــت مــی کننــد و گروههایــی از رسنگونــی رژیم
تــا اعرتاضــات مدنــی ،تعــدادی بــه اصــاح طلبــان
درون حکومتــی امیــد بســته انــد .بطــور خالصــه
بایــد گفــت کــه هــم در رهــری جمهــوری اســامی
و هــم در رهــری اپوزیســیون بــورژوازی نظــرات
گوناگونــی وجــود دارد .جناحهایــی در رژیــم
خواهــان رسکــوب شــدید و برخــی دیگــر خواهــان
جلوگیــری از تشــدید اعرتاضــات بــه شــیوههای
دیگــر هســتند .آنچــه کــه روشــن اســت هنــوز یــک
آلرتناتیــو سوسیالیســتی بــر جنبــش کنونــی در ایران
تحکیــم نشــده اســت و اعرتاضــات کنونــی بویــژه
در جنبــش کارگــری و وجــود تشــکالت مســتقل
آنچنــان توامننــد نیســتند کــه بتواننــد ُمهــر خــود
را بــر جنبــش عمومــی کنونــی بکوبنــد .در نتیجــه
جنبــش کنونــی بــدون حضــور پرقــدرت جنبــش
کارگــری در آن مــی توانــد بــه نردبــان ترقــی
جناحهــای دیگــر بــورژوازی ای ـران بیانجامــد .ایــن
وضعیــت شــکننده مــی توانــد اِشــکاالت زیــر را در
جنبــش کارگــری و مرتقــی بوجــود بیــاورد
 – ۱علنــی شــدن کادرهــای ســازمانده  - ۲.فعــال
شــدن جنبــش تــودهای بــدون رهــری سیاســی و
تشــکیالتی رادیــکال و دنبــال روی جنبــش کارگــری
از آن  – ۳ .دســت برداشــن از اصــول و برنامــه
انقالبــی و دنبالــه روی از رشایــط پیــش آمــده و
عــدم توجــه بــه تجربیــات تاریــخ چنــد دهــه
گذشــته -۴ .انفعــال و رسخوردگــی از کار منظــم
و دقیــق و گرایــش بــه کار رصفــا کــف خیابــان و
عملــی و عــدم توجــه بــه هامهنگــی کار علنــی
و مخفــی.
در صورتیکــه مــا دچــار دنبالــه روی از اوضــاع
نشــویم و جنبــش کارگــری بــا دیــد طوالنــی بــه
مفهــوم کار ســازماندهی و فکــری در عیــن مبارزات
در کــف خیابانهــا بـرای درخواسـتهای خــود بــه
جلــو حرکــت کنــد و نیــز جنبــش کمونیســتی بتواند
خــود را بــه مثابــه اصلیتریــن گرایــش فکــری
تحکیــم کنــد ،آنوقــت اکــر روشــهای مبارزاتــی
بــرای کســب قــدرت سیاســی بــا آمادگــی کافــی
بــه نفــع تغییــرات پایــهای و رسنگونــی رژیــم
رسمایــهداری خواهــد بــود .در غیــر ایــن صــورت
تجربیــات ســالهای  ۵۶و  ۵۷در یــک شکســت
دیگــر مــی توانــد تکــرار شــود .تکــرار تاریــخ در
عیــن خونباربودنــش ُمضحــک خواهــد.
تالطــات طبقاتــی مــوج وار در حــال تکــرار
شــدن و هــر بــار در ســطح موجهایــی بلندتــر
و بــا دامنــه پهنتــری در جامعــه اســت .تعــداد

اعتصابــات در هــر دور جدیــد بزرگــر و گســرده
تــر مــی شــود .تعــداد اعرتاضــات و اعتصابــات و
طوالنیتــر شــدن و پیوســن بخــش هــای بیشــری
بــه هــم ،ســازمانهای کمونیســتی متعلــق بــه ایــن
جنبــش طبقاتــی را بــر رسدوراهــی وحــدت و یــا
بـراه خــود رفــن قـرار داده اســت .فعالیــن کارگــری
بصــورت دائــم انتقــاد خــود را بــه پراکندگــی
ســازمانهای جنبــش کمونیســتی – کارگــری نشــان
دادهانــد .آیــا مــا قــادر خواهیــم بــود کــه از هــم
بیاموزیــم و وحــدت جنبــش کمونیســتی را تحقــق
بخشــیم و یــا خــود را صاحــب متامــی دســت
آوردهــای جنبــش کارگــری – کمونیســتی دانســته
و شکســتها و عــدم موفقیتهــای آنــرا بــه
حســاب دیگـران بگذاریــم؟ .آیــا جنبــش کارگــری و
فعالیــن کارگــری قــادر خواهنــد بــود بــا ســبک کار
درســت تفاوتهــای فکــری و تاکتیکــی یکدیگــر را
بپذیرنــد و امیــد کارگرانــی کــه در مبــارزه بــه آنهــا
گــره زده شــده ،بــرآورده کننــد؟.
هیــچ انقــاب کارگــری نتوانســته اســت کــه متامــی
جنبــش کارگــری را متحــد کنــد زی ـرا ایــن امــر در
اعتــای رشایــط انقالبــی اتفــاق مــی افتــد .در بیــن
طبقــه کارگــر هــم ســه بخــش پیــرو ،میانــی و
عقــب مانــده وجــود دارد .انقــاب کارگــری اساســا
بــا رهــری پیــروان و همــراه بخشهــای دیگــر
شــکل مــی گیــرد .امــروز در بخشهایــی از طبقــه
کارگــر پیرشوانــی توانــا وجــود دارد دارنــد کــه
توانســتهاند بخشهــای میانــی و حتــی عقــب
مانــده را متشــکل کننــد .امــا ایــن هنــوز تا متشــکل
کــردن متامــی پیــروان طبقــه کارگــر فاصلــه دارد.
وحــدت ســازمانهای جنبــش کمونیســتی و تشــکیل
حــزب کمونیســت رونــد بــاال را ترسیــع خواهــد
کــرد و رهــری طبقــه کارگــر را بــرای رسنگونــی
رژیــم رسمای ـهداری و برپایــی سوسیالیســم تأمیــن
مــی منایــد.
تاریــخ مبــارزات کارگــری در ایــران همــواره بــا
رسکــوب و شــکنجه و زنــدان همـراه بــوده اســت .از
زمــان شــکل گیــری اولیــن هســتههای کمونیســتی
و تشــکالت مســتقل کارگــری از زمــان مرشوطیــت
تــا بــه امــروز هیــچ دولتــی در ایــران روی کار
نیامــده اســت کــه ضــد کمونیســت نبــوده باشــد.
تنهــا دکــر مصــدق مواضــع دو پهلویــی اتخــاذ
مــی کــرد و او هــم بســیار کــم در قــدرت بــود.
رژیــم پهلــوی و جمهــوری اســامی هــر دو شــدیدا
ضــد کمونیســت بــوده و هســتند واجــازه آزادانــه
تشــکالت کارگــری و کمونیســتی را نــداده و منــی
دهنــد .ویژگــی مبــارزه طبقــه کارگــر در ای ـران نــه
در مبــارزهاش علیــه دولــت رسمایـهداری رسکوبگــر
بلکــه علیــه یــک رژیــم بــورژوا مذهبــی پیرامونــی
اســت.
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فرودســت اجتامعــی ،بــه زیــر خــط فقــر رانــدن
هــر چــه بیشــری از تودههــای زحمتکــش و
خالــی کــردن ســفرههای آنــان ،گرانــی روزافــزون
کاالهــای اولیــه ،عــدم مدیریــت مبــارزه بــا کرونــا
و آلودگــی بیشــری از مــردم و بــاال رفــن آمــار
درگذشــتگان ناشــی از آن .گـران شــدن مــواد اولیــه
زندگــی و رشــد بیــکاری کــه یکــی از پیامدهــای
آن اعتصابــات اخیــر کارگــران پــروژه ای نفــت و
پرتوشــیمی و گســرش آن بــه بیــش از  ۱۱۰کارگاه و
کارخانــه هــای پیامنــکاری و حامیــت بخــش هــای
دیگــر طبقــه در ســطحی بســیار وســیع تــر و علنــی
شــدن تقابــات طبقاتــی بــا درخواســت های روشــن
صنفــی و اجتامعــی
 – 2بح ـران سیاســی کــه از گذشــته ادامــه داشــته
ولــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری و پشــت
کــردن مــردم بــه رژیــم و انتخاباتــش بصــورت علنی
و انفــراد هرچــه بیشــر کل رژیــم در بیــن حتــی
اقشــار متوهــم اجتامعــی رسبــاز کــرد .روشــن
شــدن همــه دروغگویــی هــای رژیــم همـراه بحران
مدیریــت آب و منابــع طبیعــی در اســتانهای
مــرزی و تحقیــر خلــق هــای ســاکن ای ـران بصــور
گوناگــون کــه اینبــار بــا اعرتاضــات کشــاورزان
اصفهانــی بــه خوزســتان و دیگــر شــهرهای ایــن
اســتان و نیــز حامیــت دیگــر شــهرهای ایــران از
خواســت هــای محقانــه مــردم خوزســتان و بــاز
شــدن بغــض  ۴۰ســال جنایــت و خیانــت رژیــم بــه
منافــع مــردم بــه دههــا شــهر دیگــر ایـران کشــیده
شــده اســت .بــه قــدرت رســاندن یکــی از جــادان
رژیــم و یــک دســت کــردن ســه نهــاد اصلــی قــدرت
تحــت رهــری خامنــهای.
تــا بــه حــال رژیــم رسمایـهداری جمهــوری اســامی
خــود را در پشــت مقوالتــی ماننــد اســام ،ایرانیــت،
اصــاح طلبــی ،دفــاع از مســتضعفین ،تحریمهــای
اقتصــادی خارجــی ،توطئههــای خارجــی و ...پنهــان
کــرده اســت .نتیجــه آن همــه دســتگیری ،شــکنجه
و رسکــوب امــا بــا وجــود انف ـراد بیشــر تــودهای،
جمهــوری اســامی از ایــن تالطــات اجتامعــی
گــذر کــرده اســت .ولــی ایــن بــار جنبــش کارگــری و
جنبــش تــودهای هــر دو در حــال پیــروی هســتند.
در ایــن پیــروی نــکات اساســا مثبــت زیــادی
وجــود دارد .در عیــن حــال بایســتی مواظــب
خط ـرات آن نیــز بــود.
اعرتاضــات و اعتصابــات بــا گســردگی و فراگیری آن
بــه بیــش از  ۲۰شــهرهای بــزرگ و متوســط ای ـران،
روحیــه انقالبــی را تــا حــد زیــادی بــاال بــرده اســت
و همــه از تحــول و تغییــر حتمــی و فــوری صحبــت
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حــزب رنج ـران از زمــان بوجــود آمدنــش بــا تــاش
بـرای متحــد کــردن طبقــه کارگــر دســت بــه ایجــاد
کنفدراســیون کارگــری زد و ســعی کــرد کــه بــه
ایــن رونــد کمــک کنــد ولــی اشــتباهات سیاســی
– ایدئولوژیــک اجــازه موفقیــت در ایــن رونــد را
نــداد .ایــن خطاهــا بعــدا در کنگرههــای دیگــر
حــزب مــورد نقــد و بررســی ق ـرار گرفــت.
بطــور واقعــی چشــم امیــد متــام جنبشهــای
اعرتاضــی و مرتقــی اجتامعــی بــه جنبــش کارگــری
دوختــه اســت .آیــا کمونیسـتها بــا پیوندشــان بــا
طبقــه کارگــر و متحــد شــدن فعالیــن کارگــری مــی
تواننــد ایــن انتظــار جنبــش آزادیخواهــی و عدالــت
طلبــی را بــرآورده کننــد .ایــن وظیفــهای کــه در
برابــر ماســت .جــواب آینــده در دسـتهای طبقــه
کارگــر اســت :سوسیالیســم و نــه بــه بربریــت
رسمایــهداری.
ع.غ
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رژیــم جمهــوری اســامی بــه معجونــی تبدیــل
شــده اســت کــه امــروز هشــتاد میلیــون مــردم
ایــن رس زمیــن در فقــر و فالکــت بــر مــی برنــد و
شــیرازه زندگــی بــا گســرش فقــر و بیــکاری و عــدم
توانایــی نظــام در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا از هــم
پاشــیده اســت و سیاســت نفــاق انــداز و حکومــت
کــن بــا مشــت آهنیــن پاســدارانش دامــن انداختــه
اســت .در خوزســتان تــاش مــی کننــد میــان عــرب
و فــارس اختــاف اندازنــد ،در بلوچســتان شــیعه و
ســنی را بــه جــان هــم مــی اندازنــد و در نقــده
ناسیونالیســم تنــگ نظرانــه کُــرد و تُــرک را دامــن
مــی زننــد.
در چنیــن اوضاعــی اســت کــه آلرتناتیــو کارگــری
بعنــوان تنهــا نیــروی اجتامعــی نجــات دهنــده
مــی توانــد در مقابــل نظــام موجــود بایســتد،
بجــای نفــاق و آشــوبگری وحــدت و همبســتگی
را تقویــت کنــد .طبقــه کارگــر ایــران و نیروهــای
آگاه اجتامعــی بــه درســتی و بــا توانایــی بــه میدان
آمــده و آلرتناتیــو خــود را بــرای بیــرون آمــدن از
بحــران ســاختاری کنونــی پیــش نهادهانــد .ایــران
رسزمیــن ملــل مختلــف بــا تاریخــی طوالنــی اســت.
مردمانــش قرنهــا در کنــار هــم زندگــی کــرده
انــد؛ از زبــان و فرهنــگ و عــادات خــود برخــوردار
بودهانــد و مشــرکاً در برابــر تجــاوزات نیروهــای
خارجــی مقاومــت کردهانــد .تنهــا حاکــان
بودهانــد کــه ب ـرای ادامــه ســلطه خــود دســت بــه
نفــاق افکنــی تحــت عنــوان تُــرک و فــارس و عــرب
و کُــرد زدهانــد .امــروز بــرای جلوگیــری از ایجــاد
تشــکیالت رسارسی کارگــران و دیگــر گرایشهــای
وحــدت طلبانــه بــدور از نــژاد ،ملیــت ،جنســیت؛
دامنــه سیاســت انحصــار طلبــی و نفــاق انــدازی را
گســرده تــر کــرده انــد.
آلرتناتیــو کارگــری در ایــران امــروز بــا حرکــت از
ایــن واقعیــت روی خــط مشــی سیاســی طبقاتــی
پافشــاری دارد و بــرای ایجــاد وســیعرتین اتحــاد
میــان کلیــه نیروهــای ســتمدیده و اســتثامر شــده
در برانــدازی نظــام ســلطهگر انحصارگــر حاکــم
مبــارزه مــی کنــد .بــرای تحقــق ایــن وظیفــه
تاریخــی همچنــان بــر اصــل حــق تعییــن ملــل در
تعییــن رسنوشــت خــود کــه از ماهیــت جهانبینــی
پرولتاریایــی نشــأت مــی گیــرد پافشــاری دارد.
حــزب رنج ـران ای ـران حادثــه نقــده کــه توســط
نیروهــای ارتجاعــی و شــبه فاشیســت خلــق شــده
اســت را ف ـراورده حکومــت اســامی مــی دانــد و
آن ـرا محکــوم مــی کنــد .حــزب رنج ـران ای ـران در
غــم بازمانــدگان جوانــان کُــرد محمــد علیــزاده
و فردیــن ابراهیمــی خــود را صمیامنــه رشیــک
میدانــد.
رسنگــون بــاد نظــام ســتمگر و اســتثامرگر

رسمایــهداری اســامی
پیــروز بــاد آلرتناتیــو کارگــری در راه بســیج و
متشــکل کــردن وســیعرتین نیروهــای ســتمدیدگان
و اســتثامر شــوندگان
سوسیالیسم تنها راه نجات است
حزب رنجربان ایران بیستم مرداد ۱۴۰۰
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دوم
کارگران را نیروی عمده و هدایت کننده در مبارزه
انقالبی دوران کنونی دانسنت برای انجام این وظیفه
تاریخی پرولتاریا ،وحدت و تشکیالت در پیش
گرفنت .،خود منونه بودن هم در ایجاد تشکل مستقل
صنف خود و هم با اتکا به این تشکل برای ایجاد
تشکلهای مستقل دیگر کارگری و پیوند آنها بهم و
رسارسی کردنشان مبارزهای همه جانبه کردن
سوم
موضع استوار طبقاتی داشنت را با جهانبینی و علم
رهایی پرولتاریایی پیشه خود کردن ،سبک کار تئوری
به عمل و از عمل به تئوری را در تلفیق کمونیسم
علمی به رشایط مشخص بکاربردن ،درستی تاکتیک
و سیاست انقالبی را با خواست تودهها سنجیدن و
به رسالت تاریخی طبقه کارگر در براندازی رسمایه
و جایگزینیاش با سوسیالیسم ایامن داشنت ،و به
راه سخت و پر پیچ و خم استقرار سوسیالیسم و
پیروزی نهایی کمونیسم آگاه بودن .در نتیجه تاکید
کردن طبقه کارگر بدون حزب پیرشو انقالبی خود
منی تواند انقالب کند کارگران احتیاج به حزبی
انقالبی پیرشو دارند که بتوانند فراز و نشیبهای
این راهپیامیی طوالنی را چون سکانداری ماهر و
توانا استوار طی کنند.
چهارم
ایجاد آلرتناتیو کارگری برای انقالب کردن را از
رضوریات مربم و توام با پیرشفت دو وظیفه دیگر
دانسنت .او برای ایجاد جبههای گسرتده از کلیه
نیروهای طبقاتی استثامر شونده و همینطور
ستمدیده زیر پرچم انقالبی آلرتناتیو کارگری که
استخوانبندی آنرا تشکلهای کارگری تشکیل میدهند
مبارزه می کرد .در زندان همیشه پیشتاز در ایجاد
چنین جبهه متحدی با دیگر زندانیان سیاسی غیر
کارگری بود
پنجم
او آگاه به مبارزه تاریخی پرولتاریای جهانی
بدور از هرگونه نفی گرائی خرده بورژوازی روی
بکاربرد اصول کمونیسم علمی پافشاری میکرد و
در متام نوشتههای خود مبارزه علیه رویزیونیسم
و اپورتونیسم در درون جنبش کارگری ایران را از
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عــدهای را بــه دنبــال خــود مــی کشــاند.
مــی گوینــد نفــاق انــداز و حکومــت کــن از
گفتههــای وینســتون چرچیــل سیاســتمدار نــژاد
پرســت انگلیــس اســت کــه از جمعبنــدی عملکــرد
امپراطــوری بریتانیــا توســط رهربان کلونیالیسـتها
بــر خاســته اســت نیمــی از جمعیــت قــاره آفریقــا
را شــکار کردنــد ،دســت بســته بــه کشــتی نشــاندند
و بعنــوان بــرده در آمریــکا فروختنــد ،مــردم بومــی
را در ا ُس ـرالیا ،آمریــکا و کانــادا قتــل عــام کردنــد
جنگهــای قومــی و مذهبــی را دامــن زدنــد تــا
نظــام رسمایــهداری جهانــی را ابدیــت بخشــند.
رژیــم جمهــوری اســامی دنبالچــهای از همیــن
نظــام جهانــی اســت کــه در ایــن چهــار دهــه در
امتــداد و ادامــه نظــام قبلــی نــه تنهــا در اقتصــاد
بلکــه در سیاســت هــم نعــل بــه نعــل دنبالــه رو
هــان روش نفــاق انــداز و حکومــت کــن بــوده
اســت .حادثــه نقــده را تنهــا مــی تــوان در ایــن مــن
توضیــح داد.
امــروز رژیــم رسمایــهداری حاکــم بــر ایــران
فرومانــده و درمانــده اســت .دارودســته حاکــم،
انحصــار طلبــی را بــا انتصــاب رئیســی کــه از هــان
آغــاز داشــت بــه حــد اکــر رســانده اســت؛ خــودی
و نــا خــودی ،شــیعه و ســنی ،دینــدار و بــی دیــن،
ژن خــوب و بــد و دههــا سیاســتهای دیگــر
نفــاق افکنانــه از ماهیــت نظامــش بــر مــی خیــزد
کــه امــروز بــا شــدتی بیشــر دنبــال مــی شــود.
اقتصــاد نئولیربالیســتی چهــل ســاله آمریکایــی در
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وظایف پیرشو کارگری می دانست.
آثار مکتوب باقی مانده از شاهرخ زمانی گواهی
است معترب از درک عمیقش از تئوری کمونیسم
علمی .شاهرخ زمانی یک کارگر فعال سازمانده،
رهرب شناخته شده تشکلهای مستقل ،زندانی
سیاسی به چنان توانایی در تلفیق کمونیسم علمی
به رشایط جامعه ایران می رسد که قادر می شود
در اساسیترین مسایل دوران کنونی ایران برنامهای
را که هنوز معترب است ارائه دهد:
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری علنی و در رشایط
دیکتاتوری والیت فقیه و رسارسی کردن آنها
اتحادی از کلیه نیروهای ستمدیده و استثامر شده
در زیر چرت آلرتناتیو کارگری برای رسنگونی نظام
رسمایهداری کنونی و پیروزی انقالب سوسیالیستی
ایجاد حزب واحد کمونیستی از تشکل های موجود
با نفی دیالکتیکی سکتها در درون جنبش کارگری
کنونی و تالش برای جزوی جدا ناپذیر از جنبش
کارگری شدن.
ما باید در این سالگرد گرامی داشت شاهرخ زمانی
جنبش کارگری ایران همچنان به آموزش خود ادامه
دهیم و برای وظایفی که شاهرخ مشخص کرده
همه جانبه اقدام فوری و عملی کنیم.
حزب رنجربان ایران همچنان وفادار به این آموزشها
برای وحدت جنبش کمونیستی برای ایجاد حزب
واحد انقالبی پیرشو طبقه کارگر ،برای بسط و
گسرتش جنبش مستقل کارگری و برای اتحادی از
کلیه تشکلهای تودهای و اجتامعی از استثامر
شدگان و ستمدیدگان بعنوان آلرتناتیو کارگری در
برابر آلرتناتیوهای بورژوازی مبارزه می کند
یاد شاهرخ زمانی گرامی باد
حزب رنجربان ایران
شهریور هزار وچهارصد

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز

www.ayenehrooz.com
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بــر طبــق قانــون اساســی رژیــم جمهــوری اســامی،
شــورای نگهبــان والیــت فقیــه را انتخــاب مــی کنــد
و اعضــای شــورای نگهبــان توســط والیــت فقیــه
تعییــن مــی شــوند .ایــن نــوع انتخــاب و تعییــن
دوجانبــه یعنــی تضمیــن قــدرت در بیــن شــورای
نگهبــان و فــرد والیــت فقیــه .بــا اســتناد بــه ایــن
روش خامنـهای بعــد از خمینــی بیــش از ســه دهــه
اســت کــه بعنــوان والیــت مطلقــه فقیــه در مســند
باالتریــن قــدرت دولتــی در ایــران تکیــه زده و
هامننــد پادشــاهان گذشــته حتــی سیاســتهای
بســیار جانبــی را هــم کنــرل کــرده و بــدون نظــر
خواهــی و اجــازه او منــی توانــد عملــی شــود .بــا
متــام ایــن احــوال جمهــوری اســامی ماننــد همــه
دولتهــای طبقاتــی از مشــخصات یــک دولــت
رسمایــهداری کشــورهای پیرامونــی رسمایــهداری
برخــوردار اســت .در ایــن دولــت منافــع بــورژوازی
ایــران تامیــن و سیاســتهای هژمونــی طلبانــه
منطقــهای تحــت ایــن ســاختار و رهــری بــا
شــدت جلــو مــی رود .ایــن دولــت بشــدت ضــد
کمونیســت و ضــد کارگـران و زحمتکشــان و بـرای
تامیــن منافــع رسمایــهداری خصوصــی و دولتــی
در ایـران بــه هــر جنایتــی دســت زده و مــی زنــد.
انتخابــات در رژیــم جمهــوری اســامی ماننــد
هــر رژیــم دیگــر بــورژوازی بصــورت دورهای
در ارگانهــای مختلــف انجــام مــی شــود ولــی
هیــچ فــردی در ایــن انتخابــات جــدا از دایــره
قــدرت نیســت و قــدرت در یــک دایــره مافیایــی
در حــال چرخــش اســت .نهــاد اصلــی قــدرت و
تصمیــم گیــری در نهادهــای جداگانــه و یــا اف ـراد
حــول والیــت فقیــه بــوده و رئیــس جمهــور هــای
مختلفــی کــه تــا بــه حــال در ایــن پســت خدمــت
کــرده انــد در نهایــت بــا خامن ـهای دچــار تضــاد
شــده انــد .ایــن تضادهــا کــه ناشــی از ســهم
خواهــی در تقســیم قــدرت اســت .؛ هیچــگاه در
ســاختارهای ایــن رژیــم بــه پایــان نخواهــد رســید.
در واقــع حلقــه قــدرت بــا انفــراد بیشــر رژیــم
بیــن تودههــا ،کوچکــر و تنگــر و تضادهــای
درونـیاش شــدت مــی گیــرد .حــذف و یــا انتقــاد و
اعـراض اکــر رئیــس جمهورهــای رژیــم اســامی از
خامن ـهای بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم بــاز
تابــی از تقســیم نــا برابــر قــدرت اســت .بصــورت
کامــا وارونــه کســانی کــه در انتخابــات (در
حقیقــت انتصابــات) ریاســت جمهــوری پیــروز می
شــوند ،.خــود را مناینــده منتخبیــن خــود دانســته
و ســهم حداقــل مســاوی بــا مناینــده خــدا و اســام

یعنــی والیــت فقیــه طلــب مــی کننــد .ایــن تضــاد،
کار را بــه آنجــا رســانده اســت کــه خامنـهای بـرای
فـرار از ایــن کشــاکش دامئــی ،انتخابــات پارملانــی را
در برابــر انتخابــات عمومــی پیشــنهاد داد.
ســاختارهای قــدرت دولتــی در ایــران تحــت
حاکمیــت رسمایــهداری مذهبــی در ایــران
خــود نشــان از ناتوانــی در تصمیــم گیریهــای
کارشناســانه و مدیریــت علمــی داشــته و قــادر
نیســت کــه جامعــه معضــات و مشــکالت جامعــه
را در یــک تعــادل اجتامعــی حــل کنــد اعرتاضــات
در خوزســتان نســبت بــه آب و اعرتاضــات جنبــش
کارگــری نســبت بــه اجحافــات بــی درو پیکــر،
دزدیهــای کالن از صنــدوق بازنشســتگان و دیگــر
صندوقهــای مالــی و حتــی بیمههــای اجتامعــی،
عــدم مدیریــت اقتصــاد حتــی رسمایـهداری همــه
و همــه ،رسمایـهداری ایـران را بــه بحرانــی عمیــق
و همــه جانبــه رانــده اســت کــه بــا رسمای ـهداری
کنونــی بیناملللــی همخوانــی دارد.
مترکــز ســاختار کنونــی دولــت مبتنــی اســت بــر
بیــرون کشــیدن بیشــرین ســود از طبقــه کارگــر
و زحمتکشــان و تامیــن ســود از ط ـ ُرق مختلــف
از جملــه تجــارت در ســطح ملــی و بیناملللــی و
فــروش منابــع طبیعــی و کارخانجــات بــه بخــش
خصوصــی ،آزاد ســازی نیــروی کار و عــدم تامیــن
کار و تحصیــل مجانــی و همگانــی ،ویرانــی محیــط
زیســت بــه قیمــت ســود بیشــر و.....
مدتــی اســت کــه بعــد از منایــش انتخاباتــی
آخریــن دوره ریاســت جمهــوری و " انتخــاب "
رئیســی بــه ریاســت جمهــوری ،برخــی از اصــاح
طلبــان حکومتــی بعــد از التامسهــا و زاری بــه
درگاه والیــت فقیــه از درگاه قــدرت رانــده شــدند،
ناگهــان بــه صفــوف اپوزســیون نــرم ضــد قــدرت
پیوســتهاند و ســعی دارنــد کــه رژیــم جمهــوری
اســامی را بــا روشهــای دیگــر تطهیــر کــرده و
بــه چشــم مــردم بــه تنــگ آمــده از کل رژیــم
جمهــوری اســامی خــاک بپاشــند .اساســیترین
نظ ـرات آنهــا بــه ق ـرار زیــر اســت.
- 1انتقــاد ظاهــرا ســخت و شــدید از مســئولین
ِ
نادرستشــان
بعلــت سیاســتهای
-2حملــه بــه مخالفیــن انقالبــی و بویــژه نیروهــای
چــپ ،تحــت عنوان "کمونیســت شکســت خــورده"
و "انقــاب یعنــی ویرانــی و تجزیــه ایـران".
 -3برافراشــن پرچــم تغییــر قانــون اساســی و
برداشــن سیســتم والیــت فقیــه از قانــون اساســی
 -4دوری و پرهیــز از خشــونت و گفتگوهــای
ســازنده
 -5تعامل ،دموکراسی و حقوق برش
 -6تعامل با جهان بویژه آمریکا و غرب

ٰ یاد شاهرخ زمانی گرامی باد
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به تارنما های اینترنتی
حزب رنجبران ایران
مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران
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واکسیناسیون رایگان و همگانی

کرونا و درخواست رسیدگی و تامین واکسیناسیون
برای همه
دولــت و برخــی نهادهــای مذهبــی کــه از دولــت
پولهــای هنگفــت دریافــت مــی کننــد بــدون
توجــه بــه درخواســتهای مــردم مراســم محــرم
و عاشــورا تاســوعا را بــا تعــداد زیــادی مــردم در
برخــی مســاجد برگــزار کردنــد .ایــن مراســم در
رشایــط بســته شــدن بســیاری از شــهرهای بــزرگ
و کوچــک ایــران بخاطــر شــیوع کرونــا و ظاهــرا
رســیدن بــه " پیــک پنجــم " و همزمــان اســت بــا
تعــداد جانباختــگان کرونــا بــه مــرز  ۷۰۰نفــر در
روز .دولــت روحانــی بــا وعدههــای رس خرمــن و
رس دوانــدن مــردم ب ـرای تامیــن واکســن رایــگان و
همگانــی جایــش را بــه دولــت رئیســی داد .ولــی
اکــر وعدههــای دولــت روحانــی بــه مرحلــه
انجــام نرســید و دورویــی و دروغگویــی حاکــان
اســامی بازهــم بــر زخمهــای مردمــی کــه هــر
روزه آشــنایان و اقــوام و بســتگان خــود را ناشــی از
ویــروس کرونــا از دســت مــی دهنــد ،منــک پاشــید.
خامنــهای بــه عنــوان پرقدرتتریــن و راس رژیــم
اســامی ورود برخــی واکس ـنها از جملــه واکســن
فایــزر را ممنــوع کــرد و قــول داد کــه واکســن
ایرانــی برکــت بــزودی آمــاده خواهــد شــد .امــا
زمانــی کــه واکســن ایرانــی آمــاده نشــد از بخــش
خصوصــی و رشکتهــای دارویــی درخواســت ورود
واکســن کرونــا کــرد .ایــن درخواســت وقتــی صــورت
گرفــت کــه واکســن در ســطح جهانــی کمیاب شــده
بــود و کشــورهای ثرومتنــد جهــان مقادیــر باالیــی
از آن ـرا ذخیــره کــرده بودنــد .کســانی کــه در ایــن
مــدت بــه سیاسـتها و نحــوه مدیریــت جمهــوری
اســامی در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و پیشــگیری
از شــیوع بیشــر آن اعــراض کــرده بودنــد ،از کار
اخـراج و یــا زنــدان شــدند .واکسـنهایی کــه قـرار
بــود مجانــی و همگانــی باشــد رس از بــازار آزاد در
آوردنــد و برخــی واکس ـنها تــا  ۶میلیــون تومــان
هــم بــه فــروش رفــت .اقشــار و طبقــات مرفهتــر
جامعــه بــرای فــرار از هــرج و مــرج موجــود بــا
ســفر بــه ارمنســتان و ترکیــه و دیگــر کشــورها خــود
را واکســینه کردنــد و طبقــات فقیــر همچنــان زیــر
بــار کمــر شــکن قیمــت داروهــا و واکســن در بــازار
آزاد خــم شــدهاند .بیامرســتانها پــر از بیــاران
کرونایــی اســت .و حتــی تخــت خــواب کافــی
ب ـرای بیــاران وجــود نــدارد و بســیاری از بیــاران
در راهــروی بیامرســتان شــب را بــه صبــح مــی
رســانند .کادر درمانــی زیــر فشــار خــرد کننــدهای

بقیه در صفحه 6

در متامــی نظراتــی کــه اصــاح طلبــان حکومتــی و
غیــر حکومتــی دارنــد .؛ چنــد نکتــه مشــرک آنهــا
را بــه هــم پیونــد مــی زنــد .اولیــن نکتــه مشــرک
آنهــا کــه ســلطنت طلبــان را هــم در بــر مــی
گیــرد ،.اعرتاضــات مدنــی و دوری از خشــونت .امــا
اینکــه دوری از خشــونت توســط کــی ،موضوعــی
اســت کــه آنهــا انگشــت اشــاره را بــه طــرف
جنبــش اعرتاضــی و مــردم نشــانه مــی رونــد و
آگاهانــه فرامــوش مــی کننــد .در طــی  ۴دهــه ایــن
رژیــم جمهــوری اســامی بــوده اســت که خشــونت
را علیــه مخالفــان و کارگـران و فرودســتان جامعــه
بــکار گرفتــه و کمرتیــن اعــراض و مخالفــت را
برنتابیــده اســت .اصــاح طلبــان خــوب مــی داننــد
کــه تغییــرات پایــهای در مناســبات اجتامعــی
فقــط از طریــق انقــاب بــه نفــع مــردم اســتثامر
شــونده و ســتمدیده امــکان پذیــر اســت و انقــاب
ب ـرای پیروزیــش دســت بــه قهــر انقالبــی جهــت
رسنگونــی طبقــات حاکــم رسمایــهدار خواهــد
زد .در نتیجــه بــرای جلوگیــری از تغییــرات پایــه
مناســبات اجتامعــی بــه نفــع زحمتکشــان
بایســتی افــکار رفرمیســتی و تــرس از خشــونتی
کــه هــر روزه علیهشــان اعــال مــی شــود را
در ذهــن طبقــات فرودســت اجتامعــی نشــاند.
"قهــر مامــای جامعــه نویــن اســت"  ،ایــن گفتــه
مارکــس کــه آموزشــی بــرای طبقــات فرودســت
در جهــت انقــاب اجتامعــی مــورد نفــرت
عظیــم بــورژوازی اســت .ایــن نفــرت هــم فقــط
مخصــوص اصــاح طلبــان و ســلطنت طلبــان در
ایـران نیســت ،سوســیال دمکراســی اروپــا و متامــی
امپریالیســتهای جهــان کــه بیشــرین خشــونت
و جنایــت را علیــه کارگــران و زحمتکشــان و
انقالبیــون کشــورها بــکار گرفتهانــد .بطــور دائــم
دیگـران را بــه دمکراســی و حقــوق بــر فـرا مــی
خواننــد .ایــن داســتان کهنــه شــدهای اســت کــه
دیگــر بــرای تــاش جهانــی در جهــت گــذار از
رسمایـهداری بــه سوسیالیســم رنــگ باختــه اســت.
طــرح آشــتی طبقاتــی و گــذار بــه جامعــهای
بهــر از طریــق تعامــل ،دوســتی ،گفتامنهــای
مشــارکتی ،حفــظ وضعیــت موجــود ،تغییــر در
قانــون اساســی ،کمــک از نیروهــای ســازمان ملــل
بـرای برگـزاری انتخابــات دمکراتیــک ،مجموعـهای
از سیاســتهای پیشــگیرانه بــورژوازی ایــران در
جهــت تغییــر مســیر اتــاق فکــر کل حکومــت
جمهــوری اســامی در جهــت گــذار از دیکتاتــوری
مطلقــه بــه دیکتاتــوری جمعیتــر و سیســتامتیک
تــری در کنــرل و اداره جامعــه اســت .در حقیقــت
مهران پیامی
دو نظــر در بــورژوازی ایـران مطــرح اســت :.نظــر
اول کــه خامنــهای مناینــده آن اســت بــر ادامــه

سیســتم توتالیــر تــا حــد دیکتاتــوری فــردی و تنگرت
شــدن حلقــه قــدرت و نظــر دوم اصــاح طلبــان
درون و بیــرون حکومتــی کــه معتقــد اســت،
جــدا از عــدم توانایــی خامن ـهای در اداره جامعــه
ادامــه حیــات بــورژوازی در شــکل دیکتاتــوری
فــردی امــکان ناپذیــر بــوده و جامعــه بــا خطـرات
انقــاب اجتامعــی و در درجــه دوم دخالــت
خارجــی روبــرو شــده اســت.
نظــام رسمای ـهداری دوران بحرانهــای ســاختاری
دورهای اســت .در بحرانهایــی کــه بوجــود مــی
آیــد بــورژوازی راه حلهــای مختلفــی بـرای بــرون
رفــت از بحرانهایــش را انتخــاب مــی کنــد .از
جنگهــای بــزرگ جهانــی ماننــد جنــگ اول و
دوم جهانــی ،رشــد و گســرش رسمایههــای دولتــی
و یــا خصوصــی بــر اســاس رشایــط و یــا ایجــاد
دولتهــای رفــاه و یــا فاشیســتی و .....آنچــه کــه
تاکنــون بعــد از فروپاشــی شــوروی اتفــاق افتــاده
اســت ،گرایــش رسمایــهداری بــه فاشیســم بــه
لحــاظ سیاســی و نئولیربالیســم اقتصــادی اســت.
ایــن گرایــش هــر روز بیــش از گذشــته در حــال
عمومــی شــدن اســت .یکــی از دالیــل قدرتگیــری
گرایــش فاشیســم در رسمایــهداری عــدم حضــور
متحــد طبقــه کارگــر در ســطح جهانــی و رقابــت
افســار گســیخته رسمای ـهداری در ســطح جهانــی
اســت .متامــی جنبــش هــای دمکراتیــک عظیــم
تــودهای کــه در کشــورهای دیگــر هــر روزه در
کــف خیابانهــای در جریــان اســت جوابگــوی
راه نجــات از نظــام رسمایــهداری و امپریالیســم
نیســت .دوران مــا ،دوران امپریالیســم و انقالبــات
پرولــری اســت و فقــط طبقــه کارگــر چــه در
ســطح کشــوری و چــه در ســطح جهانــی اســت
کــه مــی توانــد بــا پرچــم سوسیالیســم نــه تنهــا
بــه دیکتاتوریهــای فــردی و فاشیســتی پایــان
دهــد بلکــه قــادر خواهــد بــود دنیــای نوینــی
بوجــود بیــاورد کــه اســتثامر انســان از انســان
از آن رخــت خواهــد بســت .تحــوالت در ایــران
هــم ناشــی از ایــن قوانیــن و رویدادهــای جهانــی
جمهــوری اســامی را بــه کنــار خواهــد زد و در این
کنــار زدن چهــره فریبــکار اصولگرایــان و اصــاح
طلبــان بیشــر عیــان خواهــد شــد .ایــن تغییـرات و
تحــوالت جهانــی زمانــی بــه جنایــات و فریبــکاری
رسمایــهداری پایــان خواهــد داد کــه آلرتناتیــو
سوسیالیســتی بــه یــک آلرتناتیــو عینــی و اجتامعــی
تبدیــل شــود
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بیامرســتانها درگذشــته انــد و طبقــات ثرومتنــد
نــه تنهــا دکــر بلکــه وســایل بیامرســتانی را جهــت
مــداوای خــود و خانوادههایشــان یــا خریدهانــد
و یــا بــه خانــه بردهانــد .ویــروس کرونــا چهــره
واقعــی نابرابــری اجتامعــی و فاصلــه فقــر و ثــروت
را هــر چــه بیشــر آشــکار کــرد .حتــی در آلــوده
کــردن افــراد هــم ایــن ویــروس  ،طبقــات فقیــر
را کــه قــادر بــه فاصلــه اجتامعــی و دنبالــه روی
از قوانیــن پیشــگیرانه بهداشــتی نیســتند بیشــر
آلــوده کــرده اســت .آنهــا مجبــور هســتند بصورتــی
طوالنــی مــدت در محیطهــای کامــا شــلوغ
بــدون وســایل بهداشــتی کار کننــد .از مــواد غذایــی
کمــر و کــم کیفیــت و ارزانــی اســتفاده کننــد.
در ســفرههای آنهــا بــه انــدازه کافــی پروتئیــن و
ویتامینهــای اولیــه یــا وجــود نــدارد و یــا آنقــدر
کــم اســت کــه قــادر نیســت سیســتم دفاعــی بــدن
را تغذیــه کنــد .در ســفره بســیاری از طبقــات
فرودســت اجتامعــی گوشــت کیلویــی  ۱۰۰هــزار
تومــان قابــل خریــد نیســت .گوشــت بــه یــک
غــذای لوکــس تبدیــل شــده اســت .قیمــت میــوه
و ســبزیجات کــه همیشــه یکــی از ارزانتریــن
مــواد غذایــی بــوده اســت آنچنــان رسســام آور بــاال
مــی رود کــه کارگــران و زحمتکشــان قــادر بــه
تهیــه دائــم آن نیســتند .آنهــا وقتــی منــی تواننــد
شــکم خانوادههــای خــود را ســیر کننــد چگونــه
مــی تواننــد داروهــای ضــد کرونایــی از بــازار آزاد را
بخرنــد .بــه همیــن دلیل واکســن رایــگان و همگانی
حــق اولیــه متامــی مــردم اســت و رژیــم جمهــوری
اســامی حــق نــدارد کــه آنهــا را در بــازار آزاد بـرای
ســود آوری بفروشــد .تامیــن بهداشــت حــق اولیــه
متامــی انســانها نــه تنهــا در ایـران بلکــه در همــه
کشــورهای جهــان اســت .امــا رسمای ـهداری طــاع
و پــول پرســت ،رسمایـهداری کــه همــه چیــز را بــه
کاال و خریــد و فــروش و بهــره کشــی تبدیــل کــرده
اســت قــادر نیســت کــه حقــوق اولیــه مــردم جهــان
را تامیــن کنــد .در رشایطــی کــه بودجــه یــک روز
نظامــی جهــان مــی توانــد چندیــن ســال بهداشــت
و آمــوزش عمومــی را بــرای کل مردمــان کــره
زمیــن تامیــن کنــد .آمــار جــان باختــگان کرونــا در
کمــر از دو ســال رس بــه میلیونهــا نفــر مــی زنــد.
نیمــی از مــردم جهــان از غــذا و آب و بهداشــت و
آمــوزش و مســکن اولیــه برخــوردار نیســتند .ســود
کمپانیهایــی کــه واکســن کرونــا را تهیــه کردهانــد
رس بــه میلیاردهــا دالر مــی زنــد .کرونــا فقــر را
گســرش و ثــروت را متمرکــز تــر کــرده اســت.
در ایــران ایــن رونــد بصــورت بــی رحامنهتــر و
شــدیدتری اتفــاق افتــاده اســت.
کســانی کــه بــا دروغ ،ســود جویــی و فریــب باعــث
از دســت رفــن جــان انســان شــدهاند بایســتی

جوابگــو باشــند .مــردم مــا هامنطــور کــه قاتلیــن
فرزنــدان خــود را نــه مــی بخشــند و نــه فرامــوش
مــی کننــد بــا رهــران فاســدی کــه وضعیــت
اســفناک کنونــی را در جامعــه بوجــود آوردهانــد بــه
هــان شــیوه برخــورد خواهنــد کــرد .در خواســت
واکسیناســیون جمعــی و رایــگان یــک خواســت
محقانــه اســت بایســتی از آن حامیــت کــرد.
ع.غ

افغانستان و آموزش ما

هــر چقــدر شکســت مفتضحانــه امپریالیســم
آمریــکا در ویتنــام و فـرار از فرودگاه ســایگون برای
حاکــان کاخ ســفید غــم انگیــز و مایــه آبروریــزی
بــود ،ف ـرار شتابزدهاشــان از کابــل باعــث خنــدهی
جهانیــان شــد .در ســایگون بــا پرچــم دروغیــن
دموکراســی بدســت یــک نیــروی انقالبــی تــودهای
بــه رهــری حــزب کمونیســت شکســت خوردنــد
و مجبــور بــه ف ـرار شــدند .و در کابــل بــه دســت
نیــروی ارتجاعــی طالبــان کــه خــود بنــا بــه اعـراف
هیــاری کلینتــون وزیــر اســبق خارجــه آمریــکا
بـرای مبــارزه بــا اتحــاد شــوروی ســاخته بودنــد ،تــا
ایــن حــد ســقوط کردنــد .چگونــه مــی شــود ایــن
همــه خــواری و درماندگــی را ب ـرای حکومتــی بــه
عظمــت ابــر قــدرت آمریــکا توضیــح داد؟ .چگونــه
ابــر قدرتــی چــون آمریــکا دچــار ایــن همــه اشــتباه
و شکســت مــی شــود و بازهــم هــان اشــتباه را
تکـرار مــی کنــد؟ بــه چــاه مــی افتــد ،جــان میدهــد
و بــا خســارات زیــاد خــود را بیــرون مــی کشــد و
بازهــم بــه چــاه دیگــر مــی افتــد؟ ایــن روزهــا کار
بــه جایــی رســیده کــه وزیــر امورخارجــه انگلیــس
بــه حــال اســفناک پیــروان افغانســتانی آمریــکا کــه
در افغانســتان جــا ماندنــد و چنــد نفــر از آنهــا الی
چــرخ هواپیــای ارتــش آمریــکا لــه شــدند اشــک
متســاح مــی ریــزد.
اولیــن آمــوزش شــاهدی دیگــر اســت کــه
امپریالیســم بــر کاغــذی اســت
ســایگون دوم بــار دیگــر نشــان داد کــه نیروهــای
ارتجاعــی جهــان هــر چقــدر هــم ظاهـرا ً پــر قــدرت
جلــوه کننــد ،از بزرگرتیــن زرادخانــه مالــی و ســاح
برخــوردار باشــند ،چــون ماهیــت سیاستشــان
ســتمگری و تجاوزگریســت در نهایــت رسنوشــتی
جــز شکســت نخواهنــد داشــت .امــروز امپریالیســم
آمریــکا در داخــل وخــارج بــا مشــکالت عدیــدهای
روبروســت .بــی شــک ســقوط کابــل کــه بدســت
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از کار قــرار دارنــد ولــی بــا متــام کار شــکنیها
و دخالــت عنــارص امنیتــی بــا احســاس عمیــق
وجــدان انســانی بــه کار ادامــه مــی دهنــد .هــر
چنــد کــه رژیــم اســامی بــا بــی مســئولیتی و بــی
لیاقتــی بــه مســئله برخــورد کــرده اســت امــا کادر
درمانــی در ای ـران بــا ســخت کوشــی ســعی کــرده
اســت کــه کمبــود مدیریــت و امکانــات را بــا کار
خــود جـران کنــد .آنهــا رسبــازان جــدی جنــگ علیه
کرونــا هســتند .تــا بــه حــال بســیاری از پزشــکان
و پرســتاران خــود بــه ویــروس کرونــا آلــوده شــده
و جــان خــود را از دســت دادهانــد و یــا ناشــی از
فشــار کار ســخت دچــار ناراحتــی هــای عصبــی و
جســمی شــدهاند .جــا دارد کــه بــه ایــن انســان
وظیفــه شــناس درود فرســتاد .مــردم مــا همیشــه
قــدر و منزلــت آنهــا را ارج مــی نهنــد و حتــا در
مبــارزه بخاطــر درخواســتهای محقانهشــان در
کنــار آنهــا خواهنــد بــود.
آمــار افــراد آلــوده و نیــز درگذشــتگان کرونــا در
چنــد مــاه اخیــر بشــدت بــاال رفتــه اســت ولــی
رژیــم اســامی جــان انســانها برایــش مهــم
نیســت .در خربهــا آمــده اســت کــه انــواع و اقســام
واکســنهای کرونــا در بــازار آزاد وجــود دارد.
وقتــی معلــوم مــی شــود کــه اکــر رشکتهــای
دارویــی متعلــق بــه افــراد امنیتــی و یــا نزدیــک
بــه حاکمیــت اســت دلیــل ایــن بــاال رفــن تعــداد و
قیمــت در بــازار آزاد روشــن مــی شــود .ســودی کــه
رشکتهــای دارویــی از ایــن بــازار آزاد مــی برنــد،
آنچنــان باالســت کــه مــی توانــد بودجــه برخــی از
نهادهــای دولتــی و جیبهــای گشــاد آخوندهــا و
آقازادههــا را پُــر کنــد.
در مقایســه بــا مقــدار دوز واکســنی کــه در بیــن
مــردم توزیــع و تزریــق شــده بــا کشــورهای دیگــر
دنیــا ســهم ایــران بــر اســاس گفتههــای رســمی
رســانههای دولتــی تــا بــه حــال کــه ایــن نوشــته
تهیــه شــده اســت  ۱۳در صــد بــرای یــک دوز
مــی باشــد کــه در مقایســه بــا  ۶۵تــا  ۸۵در صــد
در کشــورهای اروپایــی و چیــن و آمریــکا بســیار
ناچیــز اســت .برعکــس پزشــکان و پرســتاران کــه
ســعی بــه درمــان همگانــی از مــردم و مراجعــه
کننــدگان بــه بیامرســتانها و مراکــز درمانــی دارنــد
و مدیریــت آنهــا بشــدت ســود جویانــه و طبقاتــی
برخــورد مــی کننــد .از بســتگان مریــض تقاضــا مــی
شــود پیــش پرداختــی بــه بیامرســتان بپــردازد و
داروهــا را از بــازار آزاد تهیــه کنــد .در ایــن زمینــه
دولــت تعهدهــای خــود را فرامــوش مــی کنــد ولــی
اگــر کســی در بیامرســتان بــه ایــن مســئله اعـراض
کنــد یــا کارش را انجــام منــی دهنــد و یــا او را
بیــرون مــی اندازنــد .در خربهــا آمــده اســت کــه
بســیاری از بیــاران کرونایــی در محوطــه حیــاط
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والیــت فقیــه در ای ـران و حــاد شــدن تضــاد درون
حاکمیتــی کــه چهــار دهــه اســت همـراه و همســو
باهــم ایــن وضــع اســفناک را بوجــود آوردهانــد
چنانچــه یــک نیــروی مســلح خارجــی دســت
پــرورده ارسائیــل ،عربســتان و آمریــکا کــه از ق ـرار
و طبــق شــواهد عملیاتــی ارسائیــل در ایـران دارای
پایــه قــوی نفــوذی در داخــل نظــام هــم هســتند،
بــرای کســب قــدرت در تهــران اقــدام کنــد چــه
خواهــد شــد؟ بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نظــام در
ایــن چهــار دهــه سیســتامتیک کلیــه تشــکیالت
کارگــری ،چــپ و کمونیســتی را بــه شــدیدترین
وجهــی رسکــوب کــرده اســت و امــروزه حتــی اجــازه
بــه کارگــران بــرای ایجــاد تشــکلهای مســتقل
خــود را منــی دهنــد چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
بــار دیگــر دســت بــه دســت شــدن قــدرت میــان
جنــاح هــای رسمایــهداری و بــار دیگــر رسکــوب
نیروهــای کمونیســت و کارگــری؟ بــا پیــروزی
طالبــان در افغانســتان خطــر تجــاوز خارجــی متحد
شــدن جناحهــای اصــاح طلــب داخلــی و خارجــی
بـرای ارائـهی یــک آلرتناتیــو رسمایـهداری و عبــور از
دارودســته خامن ـهای بــا هــدف جلوگیــری از رشــد
جنبــش کارگــری بیشــر شــده اســت .اتفاقــی کــه در
ســال  ۵۷افتــاد بــار دیگــر در رشایطــی دیگــر مــی
توانــد اتفــاق افتــد.
در نتیجــه وظیفــه ســازماندهی نیروهــای کارگــری
و جنبشهــای تــودهای بــه یــک وظیفــه رسنوشــت
ســاز تبدیــل شــده اســت .نبــود تشــکیالت مقاومــت
کارگــری بویــژه نبــود تشــکیالت آگاه انقالبــی
کمونیســتی در افعانســتان نشــان داد کــه نیروهــای
مســلح حتــی مرتجــع و ضــد مردمــی چــون طالبــان
چگونــه مــی توانــد در یــک اوضــاع بحرانــی عمــل
کنــد و در عــرض یــک هفتــه کل کشــور را تســخیر
منایــد
رهــران طبقــه کارگــر ایــران ،تشــکالت مرتقــی
مســتقل تــودهای ،زنــان و دانشــجویان،
بازنشســتگان ،معلــان ،پرســتاران و پزشــکان،
نویســندگان و خربنــگاران و گرداننــدگان رســانهها
همــه و همــه کــه بــا آلرتناتیــو کارگــری بعنــوان
تنهــا راه نجــات ایــران امــروز همراهــی دارنــد
بایــد رو بــه ســازماندهی کننــد؛ چــارهای جــز
متشــکل شــدن نیســت ،تنهــا وســیله ایســت کــه
ایــن قــدرت میلیونــی تــودهای را کــه مخالــف رس
ســخت ایــن وضــع اســفناک اســت مــی توانــد
بــه نیــروی فعــال شکســت ناپذیــری در برابــر
هــر گونــه توطئــه خارجــی و دشــمنان داخلــی
تبدیــل کنــد .دســتهای پناهنــدگان افغانســتانی
را کــه ایــن روزهــا زن ،مــرد و بچــه بســوی ای ـران
مــی آینــد بــه گرمــی بایــد فــرد ،بــه آنهــا یــاری
رســاند تــا جنبــش مقاومــت در افغانســتان را کــه

در حــال شکلگیریســت تقویــت کننــد و همــراه
و همســو بــا جنبــش کارگــری ایــران بــه تقویــت
جبهــه مشــرک مرتقــی دو کشــور یــاری رســانند.
آلرتناتیــو کارگــری بــا موضــع گیــری قاطــع در برابــر
شونیســم ضــد افغانســتانی درخــت دوســتی کهــن
را بایــد آبیــاری کننــد و راه را ب ـرای یــک مقاومــت
عظیــم رسارسی علیــه دشــمنان مشــرک میــان ملــل
و خلقهــای ســتمدیده خــاور میانــه پایــه ریــزی
مناینــد.
مــرگ بــر امپریالیســم آمریــکا و کلیــه نیروهــای
وابســته بــه آن
رسنگــون بــاد رژیــم رسمایـهداری جمهوری اســامی
زنده بــاد سوسیالیســم
پیــروز بــاد آلرتناتیــو کارگــری بـرای ایجــاد جامعهای
بــدون ســتم بــه زن و ســتم ملــی و بــدون اســتثامر
انســان از انســان
حزب رنجربان ایران
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بــه طــور کلــی ،جنبــش کارگــری چــه مســیر و چــه
افقهایــی را پیگیــری میکنــد؟
ایجــاد رشایــط کار و زندگــی بهــر بــرای همــهء
زحمتکشــان و حرکــت در جهــت برچیــدهشــدنِ
شـ ِ
ـکاف طبقاتــی ،و دســتیابی بــه رفــاه اجتامعــی و
آزادیِ واقعــی و نــه صــوری.
ســندیکاهای کارگــری ،امــروز و در حــال حــارض در
ای ـران بــه دنبــال چــه اهدافــی هســتند؟ بــه نظــر
شــا ،آیــا ایــن اهــداف ،بــا توجــه بــه برخوردهــای
حکومتــی و اوضــا ِع کشــور دس ـتیافتنی اســت؟
ســندیکاهای کارگــری بــه دنبــال احقــاق حقــوق
کارگــران و برچیدهشــدن شــکاف طبقاتــی تــا
رســیدن بــه جامعــهای بــدون اســتثامر و ســتم
میباشــند .قطعــا بــا ایجــاد ســندیکاهای مســتقل
کارگــری در متامــی حوزههــا از جملــه معلــان،
پرســتاران ،زنــان و ســایر مزدبگی ـران ...و بــه هــم
پیوســن آنهــا ،دســت یافتنــی خواهــد بــود ،حتــی
بــا وجــود برخوردهــای حکومتــی و رسکــوب ،ایــن
را تجربــهء کشــورهای مختلــف در عمــل نشــان
دادهاست.
ایــن اهــداف رصفـاً واکنشــی بــه وضعیــت نابســان
طبقــهء کارگــر در ایـران اســت یــا جنبــش کارگــری
وظیفــهء اجتامعــی خاصــی بــرای خــود معیــن
میدانــد؟
بــا توجــه بــه اوضــاع وخیــم طبقــهء کارگــر در
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یــک نیــروی ارتجاعــی اســامگرا خــود ســاخته
آمریکایــی صــورت گرفتــه اســت در میــان مــردم
آمریــکا و متحدانــش بازتابــی همــه جانبــه خواهــد
داشــت و گفتــه رئیــس جمهــور بایــدن " آمریــکا
برگشــت " را پــوچ و بــی معنــی مــی کنــد .آمریکایی
کــه از دســت نوکرانــش چنــان مفتضحانــه فــرار
مــی کنــد چگونــه مــی توانــد بــه  ۲۸قــدرت نظامــی
کشــورهای عضــو ناتــو قدمهــای نظامــی تعرضــی
تجــاوز گرانـهاش را دیکتــه کنــد! فـرار از افغانســتان
نتایــج دیــر پــای در رونــد افــول نهایــی امپراتــوری
آمریکایــی خواهــد داشــت.
دومیــن آمــوزش بــرای اپوزیســیون ایرانــی پــرو
آمریــکا یــی اســت
ب ـرای کســانی کــه دل بــه ترامــپ و بایــدن بســته
بودنــد و هنــوز هــم بســتهاند .درس بزرگــی اســت
کــه اپوزســیون پــرو آمریــکای ایرانــی ،آنهایــی
کــه سالهاســت در پــی برنامــه رژیــم چنــج یــا
تجــاوز مســتقیم ارتــش آمریــکا و ارسائیــل بــه
ای ـران هســتند .بایــد بــه خــود آینــد و علیــه دروغ
رهربانشــان کــه امپریالیســم آمریــکا نجــات دهنــده
اســت بــر خیزنــد و بــرای رهایــی واقعــی مــردم
ایـران از یــوغ رژیــم جمهــوری اســامی بــه جنبــش
عظیــم میلیونــی کارگــری و دیگــر جنبشهــای
اجتامعــی بپیوندنــد .رژیــم جمهــوری رسمایـهداری
اســامی هامننــد امپریالیســم آمریــکا جنایــات
بســیار علیــه مــردم ایـران کــرده اســت ظاهـرا ً خــود
را عربــده جــو و مســت چــون گاو وحشــی و ســگ
هــار نشــان میدهــد امــا از درون خالــی اســت و
مــردم ای ـران بــا اتــکا بــه نیــروی الی ـزال خــود بــی
شــک مــی تواننــد آن ـرا رسنگــون کننــد.
ســومین آمــوزش بـرای مــا ،بـرای نیروهــای مرتقــی
ایـران و افغانســتان چیســت ؟
ســوای خنــدهدار بــودن ســایگون دوم ،بــه قــدرت
رســیدن طالبــان یــک نیــروی پــان اسالمیســت
متح ّجــر و عقــب افتــاده ب ـرای نیروهــای کارگــری
و مرتقــی ایــران و افغانســتان چیســت؟ ایــن امــر
دارای اهمیــت اساســی و اســراتژیک هســت
بخصــوص در اوضــاع کنونــی ایـران کــه رشــد روزانه
مبــارزات کارگــری بــه عامــل تعییــن کننــدهای دارد
تبدیــل مــی شــود و اتحــاد مرتجعــان حاکــم ای ـران
و افغانســتان و پشــتیبانی امپریالیســم آمریــکا
بــار دیگــر ب ـرای رسکــوب انقالبــی دیگــر در ای ـران
محتمــل مــی شــود.
پیــروزی رسیــع و رسارسی نیروهــای طالبــان و
تســلیم کل ارتــش افغانســتانی ســاخته و پرداختــه
ناتــو کــه پــس از هجــده مــاه مذاکــره بــا طالبــان
بوقــوع پیوســت بزرگرتیــن درســی اســت کــه مــا
بایــد از آن ب ـرای جنبــش کارگــری ای ـران بگیریــم.
بــا توجــه بــه منفــرد شــدن هرچــه بیشــر رژیــم
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عدالــت اجتامعــی کــه عمومیتریــن خواســته،
در کشــور اســت احــرام گذاشــته و بــا ایــن
نگــرش بــه جنبــش کارگــری نزدیــک بشــوند .هیــچ
دیــوار چینــی بیــن خواســتههای دموکراتیــک و
عدالــت اجتامعــی وجــود نــدارد .ایــن دو بهطــور
اورگانیــک بــا هــم درآمیختــه انــد و یکــی بــدون
دیگــری معنــا نــدارد .از آنجــا کــه جنبــش کارگــری
آرمانهــای ترقیخواهانــه در همــهء حوزههــا
دارد ،ایــن میتوانــد ســایر نیروهــای اجتامعــی را
بـرای رســیدن بــه آن مطمــن کنــد .بــه طــور مثــال
در حــوزهی آزادی بــرای زنــان ،محیــط زیســت،
آمــوزش و بهداشــت همگانــی و بــا کیفیــت ...
آیــا جنبــش کارگــری از انســجام کامــل بــرای
جریانســاز شــدن برخــوردار اســت؟ اگــر خیــر،
موانــع را چــه میدانیــد و چگونــه ارزیابــی
میکنیــد؟ و اگــر آری ،آیــا متایــل نیروهــای فعــال
بــر ایــن اســت کــه ایــن انســجام ،تدریجــاً عمــل
کنــد؟ یــا در بزنگاههایــی چــون آبــان ۹۸؟
جنبــش کارگــری بــه صــورت بالقــوه امــکان جریــان
[ســاز] شــدن را دارد کــه بــه رسعــت مــی توانــد
بــه فعــل تبدیــل شــود .نیروهــای جنبــش کارگــری
بــه صــورت تدریجــی بــه دنبــال ایــن انســجام
هســتند و نــه فقــط در بزنگاههایــی ماننــد آبــان
 .98ایــن حرکــت مــداوم ،منجــر بــه جهــش در
انســجام خواهــد شــد و آنوقــت ،تاثیــر کارگ ـران
در بزنگاههــا را نیــز بیشــر و تعییــن کنندهتــر
خواهــد کــرد.
آیــا آرمانهــای متعالــی جنبــش کارگــری ،در همــه
آحــاد ایــن جنبــش ،فراگیــر اســت؟ ب ـرای گســرش
ایــن آرمانهــا نقــش رســانههای آزاد تــا چهحــد
حیاتــی اســت؟ و ایــن رســانهها(غیردولتیِ داخلــی
و خارجــی) تــا چــه حــد از ایــن آرمانهــا پشــتیبانی
میکننــد؟
بلــه .قطعــا انعــکاس رســانهای بــدون سانســور و
واقعگرایانــه ،بســیار حیاتــی اســت و متاســفانه از
نظــم
آنجــا کــه ایــن رســانهها همگــی ســاختهء ِ
رسمایهدارانــه هســتند و نــه تنهــا از ارگانهــای
جنبــش کارگــری پشــتیبانی منیکننــد بلکــه
در تقابــل بــا آن و ســوء اســتفاده از اعرتاضــات
کارگــران و در جهــت هدایــت آن بــه ایــن یــا آن
جنــاح از قدرمتنــدان عمــل میکننــد.
آیــا مشــکالت ســاختاری ،در مســیر انســجام
اتحادیههــای مختلــف کارگــری در ســطح وســیع
وجــود دارد؟
اگــر منظورتــان وســعت وجــود کارگاههــای
کوچــک در اقتصــاد ایـران هســت کــه ســازماندهی
اتحادی ـهای را دشــوار میکنــد  ،بلــه ایــن مشــکل،
مثــل همــه کشــورها ،وجــود دارد امــا ایــن مانــع
تش ـکّل نیســت .و فعــاالن کارگــری در واحدهــای

بــزرگ میتواننــد بــه آنهــا نیــز یــاری برســانند .در
همــه کشــورها چنیــن بــوده و خواهدبــود.
چــه مشــکالتی بایــد از مدخــل حقوقــی-
قانونــی اصــاح شــوند و چــه مشــکالتی بــه
سیاســتگزاریهای دولتــی بــر میگــردد؟
در ســاختار موجــود بــه لحــاظ حقوقــی و
سیاســتگزاریهای دولتــی ،عمــاً چشــماندازی
بـرای رفــع مشــکالت کارگـران وجــود نــدارد ،بلکــه
در هــر دو حــوزه دامئ ـاً ســنگاندازی و اقدامــات
ضــد کارگــری صــورت میگیــرد.
تــاش بــرای رفــع ایــن مشــکالت ،آیــا انگونــه
کــه بعضــی عنــوان میکننــد بــا چانهزنــی نــزد
دســتگاههای ذیربــط ،یــا پیــدا کــردن یــک متولــیِ
حامــیِ کارگ ـران ،در بیــن آنهــا ،قابــل حــل اســت؟
یــا مســتلزم متشکلشــدن نیروهــای کارگــری
اســت؟ تفــاوت عمــده ایــن دو دیــدگاه و ضعــف و
ِ
قــوت عملکــری آنهــا در کجاســت؟
بــا توجــه بــه اینکــه در پاســخ قبلــی گفتهشــد در
هیــچ حــوزهای چش ـماندازی ب ـرای حــل مشــکالت
کارگـران وجــود نــدارد بنابرایــن منیشــود بــه آنچــه
چانهزنــی نــزد دســتگاههای ذیربط[خوانــده
میشــود] یــا پیــدا کــردن یــک متولــی حامــی
کارگ ـران در بینشــان امیــدوار هــم بــود و منطق ـاً
هــم چنیــن امکانــی وجــود نــدارد .بنابرایــن بایــد
راه حــل را در متشــکل شــدن نیروهــای کارگــری
دنبــال کنیــم .ایــن دو دیــدگاه در مقابــل هــم
قــرار دارنــد و قطعــاً تشــکلیابی و توامنندســازی
کارگــران بــرای ایجــاد تغییــرات بنیــادی موثــر
خواهــد شــد .تنهــا تشــکالت رسارسی کارگــران
هســتند کــه قــدرت واقعــی چانــه زنــی بــه کارگـران
میدهنــد.
اگــر دولــت یــا دیگــر نهادهــای مربوطــه تــاش
ب ـرای دادن امتیازهایــی بــه جنبــش کارگــری کننــد،
ایــن امتیازهــا بایــد چــه آســتانهای از اهــداف را در
بــر بگیــرد تــا ب ـرای جنبــش کارگــری مقبــول واقــع
شــود و اصـاً آیــا هیــچ امتیــاز اعطایــی ،بــه عنــوان
مصــداقِ تحقــقِ خواســتههای جنبــش ،قابــل
اعتناســت؟ فعالیــن کارگــری بــه لحــاظ عملکــری
و بــه لحــاظ تئوریــک آیــا اشــکالی درایــن روش
میبیننــد؟
هامنطــور کــه گفتیــم جنبــش کارگــری بــه دنبــال
عدالــت اجتامعــی نــه در شــعار بلکــه در عمــل و
از بیــن رفــن شــکاف طبقاتــی اســت و متاســفانه
هیــچ جناحــی نــه اینکــه نتواننــد یــا امکانــش
وجــود نداشــته باشــد بلکــه منیخواهــد ایــن
مهــم محقــق شــود و شــاهد آن هســتیم کــه
عمــوم طبقــهء کارگــر هیــچ اعتــادی بــه چنیــن
وعدههایــی نــدارد.
تش��کلی در ایــران وج��ود دارد ب��ه ناــم “خانــه
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ایــران قطعــاً مبــارزات کارگــری رضورت دارد بــا
شــدت دنبــال شــود .بهنظــرم تنهــا طبقــهای کــه
میتوانــد از نظــر ســاختاری و جایــگاه و وســعت،
در ســطح ملــی و کل جهــان بــرای مبــارزه بــا
اســتثامر و ...اقــدام کنــد ،کل طبقــهء کارگــر
بــا در نظــر گرفــن بخشهــای متنــوع تشــکیل
دهنــدهاش اســت.
آیــا جنبــش کارگــری خــودش را بخشــی از جامعــهء
مدنــی میدانــد؟ و در ســاخت و پرداخــت آن
ســهیم میشناســد؟ یــا معتقــد بــه ایفــای نقشــی
مســتقل اســت؟
منــی دانــم منظورتــان از جامعــه مدنــی چیســت.
اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه مــا و رسمایــه داران
در ایــن جامعــه برابــر هســتیم و در ســاخت و
پرداخــت جامعــه حقــوق برابــر داریــم کــه عمــا
چنیــن نیســت و هامنطــور کــه گفتــم ایــن بــا
ذات رسمایــه داری در تضــاد اســت و رسمایــه
داری بــر اســاس نابرابــری و اســتثامر طبقــه کارگــر
پیــش مــی رود و بــه ســود دســت مــی یابــد  .متــام
ســاختار جامعــه رسمایــه داری بــر همیــن نابرابــری
بنــا شــده اســت .امــا روشــن اســت کــه بــه طــور
کلــی جنبــش کارگــری جزئــی از جنبــش مدنــی
واجتامعــی مــی باشــد امــا جنبــش کارگــری بــه
طــور خــاص خواهــان ایجــاد رشایطــی اســت کــه
شــکاف طبقاتــی وجــود نداشــته باشــد در غیــر
اینصــورت کارگــران حتــی بــه رغــم مشــارکت در
امــور نفعــی برایشــان نخواهــد داشــت و تغییـرات
ریشــه ای حاصــل نخواهــد شــد.
وزن جنبــش کارگــری امــروز در پویایــی جامعــه
مدنــی ایــران چقــدر اســت؟
چندیــن ســال اســت کــه ای ـران کشــور تظاه ـرات
و اعرتاضــات اقشــار مختلــف طبقــهء کارگــر
اســت .حتــی در رشایــط پاندمــی کرونــا نیــز،
ایــن اعرتاضــات ادامــه پیداکــرد .از طــرف دیگــر
بــه طــور مشــخص در اعرتاضــات دی مــاه  96و
آبــان  98کارگـرانِ جــوانِ شــاغل و یــا بیــکار ،بـرای
اعــراض بــه شــکاف طبقاتــیِ موجــود ،حضــور
داشــتند و ایــن هــم نشــانی از پویایــی و رشــد
جنبــش کارگــری دارد کــه در رسارس کشــور حضــور
داشــته و یــک نیــروی بــزرگ ملــی و رسارسی
هســت .امــروز فعالیــن کارگــری ،خواســتههای
دموکراتیـ ِ
ـک همــهء اقشــار زحمتکشــان را نیــز بــا
خــود حمــل میکننــد و پرچمــدار ایــن خواســتهها
هــم هســتند.
باقــی نیروهــای جامعــه مدنــی بــا چــه نگــرش
و آرمانهایــی بــه جنبــش کارگــری نزدیکتــر
خواهنــد شــد؟ رضورت ایــن آرمانهــا ب ـرای آنهــا
چگونــه توجیــه میشــود؟
باقــی نیروهــای جامعــه مدنــی بایــد بــه خواســت
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کارگـ�ر” بــه رهــری آقــای محجــوب .آیــا خانــه
کارگــر را یــک تشــکل مســتقل میدانیــد؟ جایــگاه
ایــن تشــکل در مبــارزات کارگــری چیســت؟
خانــهء کارگــر تشــکل کارگــری نیســت و برابــر
قانــون و طبــق مــاده  10احـزاب در وزارت کشــور
ثبــت شدهاســت و عمــاً یــک حــزب سیاســی
میباشــد .خانــهء کارگــر همچنیــن امکانــات و
داراییهــای کارگــران کــه در اختیــار ســندیکاها
و اتحادیههــای کارگــری بودهاســت را بــا زور
و اســتفاده از قــدرت حاکــم ضبــط و منافــع آن
در اختیــار عــدهای محــدود قــرار گرفتهاســت.
خانــهء کارگــر در راســتای اهــداف قــدرت مســلط
در کشــور فعالیــت میکنــد و بهرغــم ادعاهــای
دروغیــن در دفــاع از حقــوق کارگــران ،نقــش
ســوپاپ اطمینــان در اعرتاضــات کارگــری و رسکوب
کارگــران را ایفــا میکنــد.
با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید
پایان

پیروزی آلترناتیو کارگری  ....بقیه از
صفحه آخر

عواملــی اســت؟
یکــم – در گــرو وجــود یــک خــط مشــی سیاســی
عمومــی اســت
بدســت دادن یــک مشــی عمومــی سیاســی برخاســته
از واقعیــات و ویژگــی جامعــه ای ـران کــه در عمــل
و در زندگــی مبــارزات جــاری اکرثیــت عظیــم مــردم
درســتی و صحــت خــود را بــه منصــه ظهــور رســاند
و بتوانــد چنــان تاثیــری گــذارد کــه هــان اکرثیــت
عظیــم بـرای تغییــر جامعــه وارد عمــل شــوند.
چنیــن خــط مشــی طبــق آمــوزش هــای حــزب مــا
بایــد مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل طبقاتــی جامعــه
ایــران باشــد یعنــی نــه تنهــا از وجــود طبقــات،
مبــارزه طبقاتــی آگاهــی داشــت بلکــه مهمــر
شــناخت از چگونگــی صــف آرائــی جــاری طبقاتــی
کــه در برابــر هــم براســاس شــیوه تولیــد مســلط در
جامعــه صــف آرایــی کــرده انــد را دقیقــا مشــخص
کــرد .در صــد ســال گذشــته کــه طبقــه کارگــر بعنوان
یــک طبقــه متشــکل ســازمانهای مســتقل خــود را
بوجــود آورد تغییـرات ســاختاری در جامعــه صــورت
گرفتــه اســت .جامعــه اساســا اربــاب  -رع ّیتــی و
تیولــداری کــه بنابــر تعریــف عــام اروپایــی فئودالــی
نامیــده میشــود تدریجــا بــه یــک جامعــه رسمایــه
داری بــا خصوصیــات خــودش تبدیــل شــده اســت.
امــروز دو طبقــه اساســی رسمایــه دار و کارگــر
در برابــر هــم صــف آرایــی کــرده انــد کــه طبقــه
کارگــر بــه نیــروی تعییــن کننــده در تولیــد اجتامعــی
جامعــه تبدیــل شــده اســت .درســت ناشــی از رشــد
نیروهــای مولــده و اجتامعــی شــدن شــیوه تولیــد و
توزیــع و مــرف تضــاد آنتاگونیســتی بــا مالکیــت
وســایل تولیــد بوجــود آمــده اســت .بحـران عمومــی
جامعــه کنونــی ای ـران درســت ناشــی از ایــن تضــاد
اساســی اســت و راه حــل ایــن تضــاد در کشــور مــا
تنهــا از طریــق انقــاب میّــر اســت .راه دیگــری
موجــود نیســت.
پراتیــک چنــد دهــهی نیروهــای انقــاب و ضــد
انقــاب فراینــد ایــن رونــد انقالبــی را نــه تنهــا
ممکــن بلکــه محتمــل کــرده اســت .پیشــاهنگان
بــه خــود ســازماندهی بــرای انقــاب مشــغولند و
تودههــای وســیع ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان
الیــه بــه الیــه بــه آنهــا مــی پیوندنــد .خیزشهــای
تــودهای دیــاه نودوشــش و آبــان نــود هشــت
و ادامــهی اعتصابــات و اعرتاضــات کارگــران در
رسارس ایــران تــا بــه امــروز بطــور آشــکار و در
کــف کارخانههــا و خیابانهــا رشــد تکاملــی یــک
مشــی عمومــی سیاســی آلرتناتیــو کارگــری را کــه
اکرثیــت مــردم پشــتیبان آننــد نشــان میدهــد .امــا
هنــوز بخاطــر وجــود جریانــات سیاســی اصــاح
طلبــی ،و دموکراتیــک و در بعضــی از تشــکل هــای
چــپ نظریــه انقــاب دو مرحل ـهای ،بایــد در بــاره
محتــوای چنیــن خــط مشــی کــه سوسیالیســتی

اســت نــه بــورژوا دموکراتیــک ،هدفــش برانــدازی
نظــام رسمای ـهداری اســت نــه رفــرم در آن و دســت
بــه دســت کــردن قــدرت سیاســی از یــک جنــاح
رسمایــهداری بــه جنــاح دیگــر کار کــرد" .اصــاح
طلــب ،اصولگــرا دیگــر متــام شــد ماجــرا " یعنــی
هدفــش هــر چیــز کــردن هیــچ بــودگان ،برانــدازی
متامیــت نظــام رسمایــهداری حاکــم اســت.
در اینجــا بایــد روی ســه نکتــه مهــم در ویژگــی خــط
مشــی عمومــی سیاســی انقــاب کنونــی کــه نقــش
تعییــن کننــدهای در پذیــرش آن توســط اکرثیــت
عظیــم دارد انگشــت گذاشــت:
نکتــه اول همــراه بــا دو ویژگــی  - ۱در ایــران مــا
شــاهد اســتثامر مضاعــف در رابطــه بــا وابســتگی
رسمای ـهداری اش بــا انحصــارات جهانــی هســتیم و
ســتم مضاعــف بــر اثــر باقــی مانــده تفالــه هــای
نظــام هــای ماقبــل رسمایـهداری .امــا ایــن ویژگیهــا
در تضــاد اساســی موجــود کــه بیــن طبقــه کارگــر و
رسمایـهداری اســت تغییــر کیفــی بوجــود منــی آورد.
امــا در محتــوای تضــاد اساســی میــان دو طبقــه
رضوریســت .عــاوه بــر اســتثامر داخلــی و مســتقیم
میــان رسمای ـهدار خصوصــی یــا دولتــی بــه اســتثامر
مضــاف ناشــی از وابســتگی کل نظــام رسمای ـهداری
ایــران بــه رسمایــه امپریالیســتی جهانــی توجــه
داشــت .ایــن اســتثامر مضاعــف تاثیــر مســتقیمی
در تعییــن خــط مشــی سیاســی عمومــی آلرتناتیــو
کارگــری مــی گــذارد و پرولتاریــا بــا اقشــار مختلــف
بــورژوازی روبروســت .همیــن امــروز مــا مناینــدگان
بــورژوازی متامیــل بــه امپریالیســم آمریــکا را در
سیاســت اصالحطلبــان و بــورژوازی ضــد آن در
برنامــه اصولگرایــان مــی بینیــم .درک درســت ایــن
موضــوع یکــی از نکاتــی اســت کــه در گذشــته بــه
جنبــش کارگــری لطمــه وارد ســاخته اســت .
-۲
در جامعــه کنونــی ایــران عامــل ســتم بــه زن و
ســتم ملــی همچنــان موجــود اســت .هیــچ برنامــه
سوسیالیســتی منــی توانــد ایــن دو عامــل را نادیــده
بگیــرد .بــر اثــر رشــد رسمایــهداری بــه مرحلــه
امپریالیســتی و دخالتگریهــا و رقابتهــای
دولتهــای انحصــارات بــزرگ رسمایــهداری تــا در
حــد جنگهــای جهانی اول و دوم کشــورهای پیرامونی
بویــژه از جملــه ایــران و ترکیــه و کشــورهایی کــه
امــروزه عربــی خوانــده مــی شــوند از رونــد طبیعــی
رشــد رسمایــهداری شــبیه آنچــه در اروپــا گذشــت
خــارج شــدند و در نتیجــه بــدون حــل ســتم ملــی؛
امپریالیســتها در مبــارزه بــا خطــر کمونیســم ،اســام
را زمانــی و در جایــی و شونیســم ملــی را در جــا و
زمــان دیگــری بــکار گرفتنــد .پهلویهــا را برتخــت
نشــاندند تــا شونیســم فــارس را بر کل جامعه مســلط
ســازند و خمینیهــا را هنگامــی کــه تودههــا بویــژه
زنــان بســوی انقــاب روان بودنــد جانشــینش کردنــد
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خــرده بــورژوازی در رهــری حــزب ،از لحــاظ نظــری
گرایشــی رویزیونیســتی ارزیابــی کــرد .کنگــره دوم
آلرتناتیــو کارگــری را بــرای تصحیــح اشــتباهات در
پیــش گرفــت و امــروز آگاهتــر و اســتوارتر بــرای
پیــروزی آلرتناتیــو کارگــری و سوسیالیســم مبــارزه می
کنــد .بـرای مــا کــه بــر ایــن نظــر پافشــاری کردهایــم
کــه تنهــا راه برانــدازی نظــام رسمایـهداری جمهــوری
اســامی و جایگزینـیاش بــا یــک نظام سوسیالیســتی
اســت آلرتناتیــو کارگــری پاســخی اســت بــه پرســش
چــه بایــد کــرد .امــا دیگــر ایــن پاســخ هــم کافــی
نیســت .تکامــل اوضــاع مــا را مجبــور کــرده کــه بــه
پرسشــی دیگــر پاســخ دهیــم .بــه عبــارت دیگــر بــا
حرکــت از وضــع مشــخص کنونــی جنبــش کارگــری
و دیگــر جنبشهــای اجتامعــی بــر اســاس تجــارب
جمعبنــدی شــده خــود تشــکالت کارگــری در ای ـران
کــه خوشــبختانه در رســانههای عمومــی در چنــد
مــاه اخیــر بازتــاب داشــته اســت و در ایــن دو مــاه
گذشــته بــا فراهــم شــدن امکانــات رســانهای بویــژه
اتاقهــای کالب هــاوس جنبــش کارگــری کــه رفقــای
پیــرو کارگــر از داخــل و بطــور زنــده در آنهــا
رشکــت کردنــد و بــا دقــت و عمــق همــه جانب ـهای
اوضــاع مشــخص جنبــش کارگــری را ترشیــح منودنــد،
بــه ایــن پرســش پاســخی مشــخصتر دهیــم .پرســش
چنیــن اســت:
پیــروزی آلرتناتیــو کارگــری ایــران در گــرو چــه
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تــا تحــت عنــوان اســام جنبــش ترقــی خواهــی و
انقالبــی را رسکــوب کننــد .بنابرایــن مــا امــروز بــا
زنــدان بــزرگ زنــان و ملیتهــای تحــت ســتم ایـران
تحــت تســلط والیــت فقیــه شــیعه دوازده امامــی
روبــرو هســتیم .از آنجــا کــه طبقــه کارگــر طبقــه
ایســت جهانــی و بــر اتحــاد بــزرگ طبقاتــی کارگـران
و خلقهــای ســتمدیده پافشــاری دارد و آنــرا رمــز
پیــروزی بــر دشــمنان خــود مــی دانــد بــا سیاســت
تفرقــه انــداز و حکومــت کــن امپریالیســتها مبــارزه
مــی کنــد و نــه تنهــا علیــه شونیســم ملــی بلکــه
علیــه ناسیونالیســم تنــگ نظرانــه کــه بــورژوازی و
خــرده بــورژوازی ملــل ســتمدیده تبلیــغ مــی کننــد
موضــع دارد.
تــا اینجــا اولیــن نکتــه را در پاســخ بــه پرســش
رشایــط پیــروزی آلرتناتیــو کارگــری گفتیــم دو رشط
دیگــر باقــی مــی مانــد:
نکته دوم
خــود ســازماندهی طبقــه کارگــر در کارخانــه هــا و
مؤسســات و دیگــر بنگاههــای کارگــری در اشــلی
رسارسی
نکته سوم
ســازماندهی اتحــادی بــزرگ و رسارسی از کلیــه
اســتثامر شــدگان و ســتمدیدگان
ایــن ســه عامــل اساســی توأمــان بایــد جلــو رونــد
کــه در ادامــه ایــن نوشــته یــک بــه یــک مــورد بحــث
قـرار مــی گیــرد .روشــن اســت کــه چنیــن برنامـهای
هنگامــی مــی توانــد عملــی شــود کــه نــه تنهــا
طبقــه کارگــر و تودههــا درســتی آن ـرا صحــه زدنــد
بلکــه بتواننــد در بهرتیــن شــکلی ابتــکارات خــود را
شــکوفا ســاخته و ب ـرای تحقــق آن تــا آخــر مبــارزه
کننــد.
ادامه دارد محسن رضوانی

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منتشر مـی گردد و
بیانگر نظرات
دیگر نوشته های مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت آنها با
نویسندگانشان می باشد.

مروری بر یک قرن مبارز و  ....بقیه از
صفحه آخر

بــه منظــور رسنگــون ســاخنت دولــت دکــر مصــدق
شــد .در ایــن توطئــه امپریالیســتی ،ســازمان ســیا و
ســازمانهای جاسوســی انگلســتان متحــدا عمــل
کــرده و همــکاری و همرائــی نزدیــک داشــتند.
کودتــای ننگیــن  ۲۸مــرداد ،بــه دنبــال کودتــای نــاکام
۲۵مــرداد کــه ســبب ف ـرار شــاه از کشــور گردیــد ،در
حقیقــت امــر اقــدام جنایتکارانــه امپریالیســتهای
آمریــکا و انگلیــس جهــت خنثــی ســاخنت تالشهــای
تودههــای زحمتکــش ایــران در جهــت رهائــی از
چنــگ اســتعامرگران و حاکــم شــدن بــر مقــدرات
خــود بــود .شــاه و خواهــرش ارشف ،بــه مثابــه
نوکــران اســتعامر و در همراهــی بــا آن هــا ،آیــت
اللــه کاشــانی و دیگــر آیــت اللــه هــای جیــره خــوار،
همچنــان الــواط و چاقــو کشــان تهــران در پیشــرد
کودتــای امپریالیســتی علیــه دولــت دکــر مصــدق،
فعالیــت همــه جانبــه داشــتند.
بــه دنبــال کودتــای  ۲۸مــرداد و بــر افتــادن دولــت
ترقــی خــواه دکــر مصــدق ،شــاه فــراری بــه ایــران
برگشــته و توســط قدرتهــای امپریالیســتی و دالرهــای
آمریکائــی کــه نصیــب الــواط تهــران شــده بــود،
دوبــاره بــر تخــت لــرزان ســلطنت ،نشســت .بــا
بــر افتــادن دولــت دکــر مصــدق و برگشــت شــاه،
آزادیهــای نســبی دموکراتیــک جــای خــود را بــه
اســتبداد و خودکامگــی داد و دیــو مهیــب خــود
رسی بــر رستــارس کشــور ،ســایه افکنــد .در هــان
آغــاز تســلط حکومــت کودتائــی ،انبــوه عظیمــی از
مخالفیــن دســتگیر گردیــده ،زندانهــا و ســیاه چــال
هــا مملــو از مبارزیــن و آزادیخواهانــی شــد کــه
فریــاد اع ـراض خــود را علیــه رژیــم کودتــا و تســلط
بیگانــگان بــر شــئون کشــور ،بلنــد کــرده بودنــد.
دکــر مصــدق کــه بــا مبــارزات و ایســتادگی هایــش
کینــه قدرتهــای ســلطه گــرو ایــادی شــوم داخلــی
آنهــا را متوجــه خــود ســاخته بــود ،در بیدادگاههــای
رژیــم کودتــا محاکمــه و بــه ســه ســال زنــدان و حبــس
خانگــی دامئــی محکــوم گردیــد .دکــر حســین فاطمی،
وزیــر خارجــه دولــت مصــدق کــه در مقابلــه بــا
اعــال خیانتکارانــه شــاه و دربــار پهلــوی مقاومــت
و رسســختی نشــان داده بــود ،در حــال بیــاری
اعــدام شــد .کریــم پــور شــیرازی مدیــر روزنامــه
افشــاگر "شــورش" را بــه خاطــر مقــاالت آتشــینی
کــه علیــه درباریــان و دیگــر مرتجعیــن مــی نوشــت،
کینــه توزانــه کشــتند و بــرای حفــظ ســلطه ننگیــن
رژیــم کودتائــی ،دســته دســته افــران آزادیخــواه
را بــه جوخــه هــای اعــدام ســپردند .رسنگــون شــد
حکومــت ملــی چــون بــه دســت اراذل و اوبــاش
حکــم فرمــای ملــک ایـران شــد فرقــه دزد و خائــن و
کالش  ++++روز روشــن بــه شــب مبــدل شــد حــال
آزادگان پریشــان گشــت آن کــه را عشــق تــوده در

رس بــود منزلــش گوشـههای زنــدان گشــت ( شــعر از
نویســنده مقالــه)
رژیمــی کــه پــس از کودتــای  ۲۸مــرداد زمــام قــدرت
را در دســت گرفــت ،رژیمــی عمیقــا ضــد مردمــی و
آزادی کــش بــود .در فاصلــه بیــن کودتــای  ۲۸مــرداد
ســال  ۱۳۳۲و  ۲۲بهمــن ســال  ،۱۳۵۷بــه مــدت ۲۵
ســال ،کوچکتریــن نشــانی از آزادی و دموکراســی
در ایــران اســیر در چنــگ ارتجــاع ،وجــود نداشــت.
در متــام ایــن مــدت ،سانســور کشــندهای در عــامل
مطبوعــات حاکــم بــود و از احــزاب و ســازمانهای
سیاســی آزاد و اتحادیههــای کارگــری مســتقل ،خــری
نبــود .مناینــدگان مجلســین همــه دســت نشــاندگان
رژیــم شــاه بودنــد و وزرای چاپلــوس دســت چیــن
شــده ،جــز اجــرای منویــات ملوکانــه ،کار دیگــری
انجــام منــی دادنــد .در اواخــر حکومــت شــاه ،جــای
دو حــزب دولتــی فرمایشــی را ،حــزب آریــا مهــری
"رســتاخیز" گرفــت .مبــارزه علیــه رژیــم کودتــا از
هــان روزهــای آغازیــن بــه قــدرت رســیدن ایــن
رژیــم رسســپرده  ،رشوع شــد .دانشــجویان مبــارز
دانشــگاهها از نخســتین کســان بودنــد کــه رس
تســلیم بــه رژیــم کودتــا فــرود نیــاورده و پرچــم
مبــارزه و مقاومــت را بــر افراشــته نگــه داشــتند .از
چنــد روز پیــش از واقعــه خونیــن  ۱۶آذر ســال ،۱۳۳۲
در دانشــکده فنــی ،موجــی از اعرتاضــات ضــد رژیمــی
رستــارس محوطــه دانشــگاه تهـران را فـرا گرفتــه بــود.
دانشــجویان بــا رشکــت در تظاهــرات افشــاگرانه،
خشــم و ناخشــنودی خــود را از ســفر قریــب الوقــوع
نیکســون معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا بــه ای ـران
و بــر قــراری مجــدد روابــط سیاســی بــا انگلســتان،
آشــکار مــی ســاختند .در روز  ۱۶آذر ســال  ،۱۳۳۲در
نتیجــه هجــوم رسبــازان و گارد ویــژه رژیــم کودتــا
بــه دانشــکده فنــی ،ســه تــن از دانشــجویان بــه
نــام هــای رشیعــت رضــوی ،بــزرگ نیــا و قندچــی
کشــته شــدند .در اعــراض بــه ایــن جنایــت و
وحشــیگری ،دانشــجویان دانشــگاه تهــران و دیگــر
شــهرها دســت بــه اعتصــاب زدنــد .در طــول ســالها،
دانشــجویان همــواره خاطــره  ۱۶آذر ســال ۱۳۳۲
را گرامــی داشــتهاند .در فاصلــه بیــن کودتــای ۲۸
مــرداد و رسنگونــی رژیــم شــاه بــه دســت تودههــای
زحمتکــش ،بارهــا کامندوهــا بــه دانشــگاهها حملــه
بــرده و در نهایــت ســبعیت و درنــده خوئــی بــا
دانشــجویان رفتــار کردنــد.
در طــول ســالها ،در زندانهــا و ســیاه چالهــای
رژیــم ،مبارزیــن و مخالفیــن رژیــم ،در معــرض
وحشــیانه تریــن شــکنجههای جســمی و روحــی از
جانــب عــال پلیــد "ســاواک" ،ق ـرار داشــتند .رژیــم
شــاه در طــول  ۲۵ســال حکومــت مطلقــه ،همــواره
فریــاد آزادی خواهــی را بــا حبــس و شــکنجه و
اعــدام ،پاســخ میــداد .درعیــن حــال ،در متــام ایــن
مــدت بــا وجــود تــرور و خفقــان موجــود ،کارگ ـران،
تودههــای محــروم و زحمتکــش ،روشــنفکران انقالبــی
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و دانشــجویان دانشــگاهها هرگــز دســت از مبــارزه
در جهــت رهائــی از چنــگال ارتجــاع حاکــم بــر
نداشــته و ســاکت نــه نشســتند .وابســتگی رژیــم شــاه
بــه قدرتهــای امپریالیســتی و در درجــه نخســت
بــه امپریالیســم آمریــکا ســبب میگردیــد کــه دول
اســتعامری از طریــق بــه تــاراج بــردن منابــع طبیعــی
کشــور ،صــدور رسمایــه و معامــات نابرابــر ،همــه
ســاله ســود رسشــاری عایــد خــود ســازند .ســال بــه
ســال ،رژیــم شــاه بخــش قابــل مالحظـهای از در آمــد
نفــت را در ازای خریــد اســلحههای آخریــن ســاخت
از آمریــکا و دیگــر امپریالیسـتها ،بــر بــاد مــی داد.
در حالــی کــه فاصلــه طبقاتــی در کشــور هــر روز
عمیقتــر مــی گردیــد و رسمایــهداران کالن داخلــی
و خارجــی و اعضــای خانــدان پهلــوی در غــارت
هســتی تودههــای زحمتکــش بــر یکدیگــر ســبقت
مــی جســتند ،کارگــران و تودههــای زحمتکــش
شــهر و ده در نهایــت فقــر و فالکــت زندگــی مــی
کردنــد .در ســالهای آخــر حکومــت شــاه ،کشــتار
بیرحامنــه کارگ ـران چیــت جهــان کــه در اع ـراض بــه
وضــع ناهنجــار زندگــی ،دســت بــه اعتصــاب و راه
پیامئــی زده بودنــد ،ســبب طغیــان خشــم تــوده هــا
علیــه رژیمــی شــد کــه در خدمــت بــه قدرتهــای
امپریالیســتی و حامیــت از منافــع صاحبــان ثــروت و
دارائــی ،خــون زحمتکشــان را بــی محابــا بــه زمیــن
مــی ریخــت .منونــه برجســتهای از طغیــان خشــم
عمومــی علیــه رژیــم دســت نشــانده شــاه ،مبــارزه
مســلحانه جوانــان پرشــور انقالبــی بــود کــه بیــزار
از سســت عنــری و ســکوت ســازمانهای سیاســی
موجــود ،بــه قصــد رسنگــون ســاخنت ســلطه رژیــم
ارتجاعــی ،دســت بــه اســلحه بــرده ،جــان بــر کــف،
تــاش و جانفشــانی مــی کردنــد .تاریــخ معــارص ایـران
همــواره پایــداری و مقاومــت بــی نظیــر مبارزیــن و
انقالبیونــی را کــه بــه منظــور رسنگــون ســاخنت ســلطه
اســتبدادی رژیــم شــاه ،بــه قهــر انقالبــی متوســل
شــده بودنــد ،در ســینه خــود نگــه خواهد داشــت .در
ســالهای آخــر حکومــت شــاه ،مبــارزات کارگ ـران و
تودههــای زحمتکــش علیــه رژیــم اســتبدادی ،رسعــت
بیشــری بخــود گرفــت .کارگ ـران و اقشــار و طبقــات
محــروم و زحمتکــش جامعــه ،طــی ماههــا مبــارزه و
دادن قربانیهــای بیشــار ،نهایــت بیـزاری خــود را از
رژیــم چپاولگــر شــاه نشــان داده و عــزم راســخ خــود
را در جهــت رسنگــون ســاخنت ســلطه ایــن رژیــم ضــد
مردمــی ،بــه منایــش گذاشــتند .تودههــای میلیونــی
زحمتکــش کــه طــی ســالها از رژیــم دســت نشــانده
شــاه چیــزی جــز فقــر و اســتثامر و رسکــوب ندیــده
بودنــد ،باالخــره بــا مبــارزات و پایــداری خــود ،در
 ۲۲بهمــن ســال  ،۱۳۵۷طومــار عمــر ایــن رژیــم ضــد
مردمــی را ب ـرای همیشــه درهــم پیچیدنــد.
امــا تودههــای زحمتکــش کــه در مبــارزه علیــه
رژیــم شــاه نهایــت فــداکاری و از جــان گذشــتگی را
نشــان داده بودنــد ،در فــردای رسنگونــی ایــن رژیــم
خودکامــه از آن همــه تــاش و مبــارزه ،بهــرهای
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در ایــن نوشــته اجاملــی در زمینــه تاریــخ معــارص،
بارهــا مبــارزات تودههــای زحمتکــش ایــران در
مقابلــه بــا ســاطین مســتبد پهلــوی ،یــاد آوری شــده
اســت .در دوران ســلطهگری رژیــم جمهــوری
اســامی نیــز ،مبــارزات ،جنبشهــای اعرتاضــی و
قیامهــای خونیــن تودههــای تحــت ســتم ایــران،
همــواره دوام داشــته اســت .در واقــع امــر ،در طــول
 ۴۲ســالی کــه رژیــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی بــر
ایــران تســلط داشــته ،مــا شــاهد مبــارزات خونیــن
کارگـران ،تودههــای زحمتکــش ،زنــان اســیر و در بنــد
و ملتهــای تحــت ســتم علیــه ایــن رژیــم خودکامــه،
بودهایــم .منونــه بــر جســته ایــن پایــداری و مبــارزه
تودههــای بــه پــا خاســته و زحمتکــش را مــی تــوان
در مبــارزات پرشــکوه کارگــران هفــت تپــه و فــوالد
ســازی اهــواز و دیگــر کارخانههــا و قیــام رزمجویانــه
تودههــای زحمتکــش در ســال  ،۹۸مشــاهده کــرد .در
رسکــوب ایــن قیــام پرشــکوه ،رژیــم کــه موجودیــت
ننگینــش را ســخت در خطــر مــی دیــد ،نهایــت
وحشــیگری را نشــان داده و خــون بیــش از هــزار
و پانصــد تــن از فرزنــدان دلیــر خلقهــای ایــران را
بــه زمیــن ریخــت .ایــن رسکوبگریهــا و اعــال ننگیــن
ضــد بــری علیــه جوانــان مبــارز بــه پــا خاســته ،ایــن
اعدامهــا و آدم ربائــی هــا و ایــن رسکــوب بیرحامنــه
مبــارزات کارگ ـران ،بــر آتــش خشــم تودههــا دامــن
زده ،روز انقــاب تــودهای و رسنگونــی حتمــی ســلطه
رژیــم جمهــوری اســامی را نزدیکتــر مــی ســازد.
تردیــدی وجــود نــدارد کــه در آینــدهای کــه دور
نیســت ،کارگ ـران و زحمتکشــان ای ـران و تودههــای
میلیونــی بــه پــا خاســته در طــول مبــارزات قهــر
آمیــز انقالبــی ،رژیــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی را
بــا متــام اعــوان و انصــارش رسنگــون ســاخته و پیکــر
منحوســش را در زیــر تلهــای خــاک ،دفــن خواهنــد
کــرد .در پایــان ایــن نوشــته در زمینــه یــک قــرن
مبــارزه و مقاومــت در ایـران ،ابیاتــی از شــعری را کــه
چنــد ســال پیــش در افشــای رژیــم ارتجاعــی جمهوری
اســامی ســاختهام  ،بـرای حســن ختــام مــی آورم .مــن
ایــن بنــد اســارت را کــه دیــن بــر پــای زن بســته اســت
مــن ایــن تحقیــر و ایــن آزار نســوان را منــی خواهــم
مــن ایــن زنجیــر اســتبداد را بــر پــای آزادی مــن ایــن
کیــن تــوزی و بیــداد شــیخان را منــی خواهــم مــن
ایــن شــیخ ســتمگر را کــه خــون خلــق مــی ریــزد مــن
ایــن کشــتار و ایــن رسکــوب و زنــدان را منــی خواهــم
بـرای خاطــر شــعر و رسود و عشــق و آزادی بــه قتــل
عاشــقان ،فتــوی و فرمــان را منــی خواهــم بـرای دفــع
رش دشــمنان تــوده زحمــت رهــی جــز انقــاب و
قهــر و عصیــان را منــی خواهــم.

جــز رسکــوب و اســتبداد نداشــتند .رژیــم ارتجاعــی
جمهــوری اســامی کــه در رشایــط فقــدان آلرتناتیــو
انقالبــی ،جــای رژیــم رسنگــون شــده شــاه را گرفت ،از
هــان روزهــای نخســت تــرف قــدرت سیاســی ،در
زمینههــای مختلــف زندگــی اجتامعــی ،سیاس ـتهای
عمیقــا ارتجاعــی اتخــاذ کــرده و بیرحامنــه بــه پایــال
ســاخنت آزادیهــای دموکراتیــک پرداخــت .انقالبــی
بــه خــاک ای ـران شــد خانــه ظلــم شــاه ،وی ـران شــد
چهــره مــردم از چنیــن اوضــاع چنــد روزی چــو غنچــه،
خنــدان شــد ای دریغــا کــه ســلطه مــا حاصــل آن
تــاش و عصیــان ،شــد! ( شــعر از نویســنده مقالــه)
اینــک در حالــی کــه ایــن مقالــه نوشــته میشــود،
بیــش از  ۴۲ســال از عمــر ننگیــن رژیــم آزادیکــش
و تاریــک اندیــش جمهــوری اســامی مــی گــذرد.
در طــول ایــن مــدت نســبتاً طوالنــی ،کوچکتریــن
نشــانهای از آزادی و دموکراســی در ایــران اســیر در
چنــگ یکــی از مرتجــع تریــن رژیمهــای آزادی کــش
موجــود در جهــان ،وجــود نداشــته اســت .رژیــم
خودکامــه ،در متــام ایــن مــدت بــا رسکــوب عریــان
و حبــس و شــکنجه و اعــدام بــه خواســتهای
حقــه تودههــای زحمتکــش ،پاســخ داده اســت.
اســتثامر بیرحامنــه کارگـران و محــروم ســاخنت آنهــا از
حقــوق سیاســی و صنفــی ،غــارت بــی پــروای هســتی
تودههــای محــروم و تهــی دســت ،دزدی از امــوال
دولتــی و فســاد مالــی ،زندگــی انگلــی و ارشافــی در
کاخ هــای رس بــه فلــک کشــیده و اشــتهای ســیری
ناپذیــر در ثــروت انــدوزی ،زن ســتیزی و پایــال
ســاخنت حقــوق انســانی زنــان ،پــر کــردن زندانهــا
از انســانهای آزاده و رشیفــی کــه ج ـرات بــه خــرج
داده و بــا رژیــم آزادیکــش بــه مخالفــت پرداختــه
انــد ،شــکنجه هــای جســمی و روحــی در زندانهــا
و ســیاه چــال هــای قــرون وســطائی ،اعدامهــای
دســته جمعــی مبارزیــن ،کشــتار چندیــن ه ـزار تــن
از زندانیــان سیاســی در ســال ،۶۷قتلهــای زنجیــرهای،
قتــل دههــا تــن از مبارزیــن و مخالفیــن در خــارج
از کشــور ،آدم ربائــی ،رسکــوب مبــارزات خلقهــای
تحــت ســتم ،ســتمگری در حــق مذاهــب غیــر
مذهــب رســمی ،ریخــن میلیاردهــا دالر از حاصــل کار
و زحمــت تودههــای زحمتکــش و در آمــد حاصلــه
از نفــت و گاز بــه جیــب جنایتکارانــی نظیــر اســد
و دار و دســتههای ارتجاعــی مذهبــی در نقــاط
مختلــف جهــان ،وابســتگی روز افــزون بــه قــدرت
هــای اســتعامرگر و بســن قراردادهــای اقتصــادی و
سیاســی اســارت باربــا دول ســلطهگر امپریالیســتی،
تنهــا بخشــی از جنایــات و اعــال ضــد انســانی
رژیــم قــرون وســطائی حاکــم در ایــران را تشــکیل
میدهــد .روزی کــه ایــن رژیــم خــون آشــام بــه دســت
حسن جداری
تودههــای زحمتکــش بــه زبالــهدان تاریــخ افکنــده
پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰
شــد ،ابعــاد گســرده جنایــات و اعــال ضــد بــری
آدم کشــان حاکــم در ایـران ،هرچــه بــی پــرده تــر در
معــرض دیــد جهانیــان ،قــرار خواهــد گرفــت.

رنجبر
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مصاحبه رضا شهابی ()٢

بقیه در صفحه ۷

مصاحبــه رضــا شــهابی عضــو هیــات مدیــره
ســندیکای کارگــران رشکــت واحــد
بــا نرشیــه دانشــجویی( “)2حیــات نــو“ دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان
July 16, 2021
بــا ســام و عــرض تحیــت خدمــت شــا جنــاب
شــهابی
بلــه از آنجــا کــه بخــش بســیار بزرگــی از
دانشــجویان امــروز ،کارگـران ماهــر فــردا خواهنــد
بــود ،همچنیــن در رشایــط حاکــم در کشــور قطعــا
بــه غیــر از تعــدادی ناچیــز در بیــن دانشــجویان،

الباقــی از رشایــط موجــود ذینفــع نخواهنــد بــود
[و] اســتثامر خواهنــد شــد ،لــذا رضورت دارد
جنبــش کارگــری و جنبــش دانشــجویی هــر چــه
بیشــر همگرایــی داشــته باشــند.
نقــش جنبــش دانشــجویی و جنبــش هــای مدنــی و
 NGOآنهــا را تــا چــه حــد در شنیدهشــدن صــدای
کارگــران پررنــگ میدانیــد و چــه انتظاراتــی از
آنهــا داریــد؟
جنبــش دانشــجویی و ســایر جنبــش هــا و NGO
آنهــا چنانچــه بــه صــورت واقعــی ،در مــدار
حامیــت از کارگــران و جامعــهء بــدون شــکاف

طبقاتــی قــرار داشــته باشــند ،میتواننــد بــه
بهــر شــدن اوضــاع کارگــران و حقــوق بگیــرانِ
ثابــت ،بهــر شــدن رشایــط مبــارزهء دموکراتیــک
 ،رسارسیشــدنِ تشــکالت و بــه صــورت کلــی،
اصــاح ریشـهای در کشــور ،کمــک موثــری بکننــد.
اساسـاً وجــود نهادهــای مدنــی و دموکراتیــک ازین
دســت ،بــه نهادینــه شــدن دموکراســی و بهبــود
قــدرت تشــکل و بیــان کل جنبشهــای اجتامعــی
کمــک موثــری میکننــد و بایــد در جهــت ایجــاد و
نیــز همــکاریِ هــر چــه بیشــر بــا آنهایــی کــه [در
موض ـعِ] بــه نقــد موجــود هســتند کوشــید.

پیروزی آلترناتیو کارگری در گرو چیست

بقیه در صفحه ۹

پیــروزی آلرتناتیــو کارگــری ایــران در گــرو چــه
عواملــی اســت؟
بــا گســرش بازهــم بیشــر جنبــش کارگــری بویــژه
پیوســن کارگــران پــروژه ای رشکــت نفــت
و پرتوشــیمی در وســعتی نســبتا رسارسی بــه
اعتصابــات ،موضــوع آلرتناتیــو کارگــری را در فضــای
سیاســی ایـران بــه گفتــان روز تبدیــل کــرده اســت.
بـرای اولیــن بــار صــف آرائــی طبقاتــی روشــنی میان
دو طبقــه اصلــی جامعــه رصفنظــر از ظاهــر حجــاب
و بــی حجــاب ،عاممــه و تــاج ،غربــی یــا رشقــی
بــه چشــم مــی خــورد .بــا اینکــه آلرتناتیــو کارگــری
بعنــوان یــک برنامــه سیاســی واقعــی و عملــی در

میــدان مبــارزه طبقاتــی ایـران بیــش از صــد ســال بــا
ایجــاد حــزب کمونیســت ایـران مطــرح بــوده اســت
و در دوران بحــران هــای عظیــم سیاســی و فــراز
و نشــیب هــای جنبــش کارگــری بطــور برجســته ای
رشکــت محســوس داشــته اســت امــا امــروز در ایـران
ایــن آلرتناتیــو زمینــه مــادی اجتامعــی میلیونــی
یافتــه اســت .ایـران بــه کــدام ســو مــی رود بســتگی
بــه حــل تضــاد میــان ایــن دو طبقــه اســت رسمایــه
داران یــا کارگـران ،میــان طبقــه کارگــر یــا بــورژوازی.
بــه عبارتــی سیاســی ،انتخابــی اســت بیــن آلرتناتیــو
کارگــری و آلرتناتیــو بــورژوازی ،انتخابــی اســت بیــن
منافــع اکرثیــت عظیــم مــردم یــا مشــتی کوچــک زالو

صفــت رسمایــه داران ،انتخابــی اســت بیــن ترقــی و
پیرشفــت و برابــری یــا ارتجــاع و تبعیــض و فقــر و
شــکاف طبقاتــی .دیــر یــا زود احـزاب و ســازمانهای
سیاســی بایــد تصمیــم خــود را بگیرنــد؛ راه ســومی
موجــود نیســت .از هــم اکنــون انشــعابات و
مبــارزات درونــی آنهــا دیــده میشــود .حــزب مــا کــه
در انقــاب  ۵۷بــه مــدت نــه مــاه دچــار انحــراف
راســت خــط مشــی شــد و برخــورد دوگانــه بــه
رژیــم جمهــوری اســامی داشــت؛ لطــات زیــادی
را متحمــل شــد .کنگــره دوم حــزب در ســال ۱۳۶۳
همــه جانبــه ایــن انحــراف راســت را مــورد نقــد
ق ـرار داد .در حیطــه طبقاتــی آن ـرا ناشــی از وجــود

مروری بر یک قرن سکوت ()3

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان
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آدرس پ ُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

ب رﻧﺠﺒﺮان

اﯾ

    



آدرس پ ُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A

بقیه در صفحه ۱۰

پــس از پیــروزی قیــام خونیــن ســی تیــر و رس کار
آمــدن مجــدد دکــر مصــدق ،امپریالیســتهای
انگلیســی و آمریکائــی و نوک ـران بومــی آنهــا کــه در
حادثــه آفرینــی ســی تیــر تیرشــان بــه ســنگ خــورده
بــود ،دســت از توطئهگــری بــر نداشــته و بــه دســت
عوامــل جیــره خــوار خــود ،در جهــت بــر انداخــن
دولــت دکــر مصــدق ،نقشــه دیگــری کشــیدند .ایــن
بــار بــه دســتور شــاه ،ایــادی اســتعامر و چاقوکشــان
و مــزدوران دربــاری در صــدد کشــن دکــر مصــدق
برآمدنــد .مطابــق طــرح جنایتکارانــهای کــه چیــده

شــده بــود ،شــاه ناگهــان تصمیــم بــه مســافرت بــه
خــارج از کشــور گرفــت .دکــر مصــدق بــه منظــور
خــدا حافظــی بــا شــاه ،روانــه دربــار شــد .اوبــاش و
چاقوکشــان " شــاه دوســت" بــه بهانــه جلوگیــری از
مســافرت کذائــی شــاه ،در جلــو درب ورودی کاخ
دربــار اجتــاع کردنــد .دشــمنان آزادی و ســعادت
تودههــا شــعارهائی در ســتایش از شــاه و علیــه
دکــر مصــدق رس داده و منتظــر برگشــت وی از
دربــار بودنــد تــا قصــد شــوم خــود را عملــی ســازند.
دکــر مصــدق بــه نحــوی از انحــا از قصــد دربــار و

توطئههــای عــال اســتعامر باخــر گردیــده ،از در
عقبــی کاخ بیــرون رفــت و از خطــر مــرگ حتمــی
توســط اوبــاش دربــاری از قبیــل شــعبان بــی مــخ،
جــان ســامل بــدر بــرد.
توطئهگریهــای امپریالیســتهای آمریــکا و انگلیــس
بــه منظــور بــر انداخــن دولــت دکــر مصــدق پــس
از وقایــع  ۹اســفند ســال  ۱۳۳۱نیــز همچنــان ادامــه
داشــت .امپریالیســم آمریــکا در چنــد هفتــه پیــش
از کودتــای  ۲۸مــرداد ،برفعالیتهــای توطئــه گرانــه
خــود رسعــت داده و مشــغول تــدارک زمینــه مناســب

